
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.31-0.76%259                   77                      15.85

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.530.530.00%0-                  -                    -

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.711.74-1.72%118,622               14,692               17.10

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.30-3.33%2126,844             7,526                 9.06

بورصة فلسطين
 العربية لصناعة الدهانات

APCJOD6.306.300.00%0-                  -                    13.10
. دوالر493,954 سهم بقيمة 239,987حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق%5.58 دوالر منخفضا بنسبة 2.03اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على .  دوالر101,525 سهم بقيمة 78,845عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %0.78 دوالر مرتفعاً بنسبة 1.30هذا واغلق سهم باديكو على سعر .  صفقة80 دينار نفذت من خالل 865,638 سهم بقيمة 146,665عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.24 دينار منخفضاً بنسبة 4.19أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى .  شركة فقط13 شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . 477 دوالر نفذت من خالل 2,804,754بقيمة 1,186,226بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.14 نقطة أي بنسبة 6.04 نقطة منخفضاً 522.15أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.572.541.18%117888,817           2,242,443          13.82(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

-                    AQARIYAJOD0.720.720.00%11,151               829العامة
2019تعثر االقتصاد الفلسطيني منذ مطلع : اإلحصاء

 المستثمرون العرب
ARABJOD0.810.810.00%0-                  -                    137.29

الت الجارية فائًضـا بلغت قيمته .  في المائة عن الربع السابق4، بارتفاع بلغت نسبته 2019 مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول 640فائًضا مقداره  (تعويضات العاملين، ودخل االستثمار)وحسب التقرير سجل حساب الدخل .  مليون دوالر أمريكي255 مليون دوالر أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 1,208، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ (سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية)وعزا التقرير هذا العجز في الحساب الجاري .  ماليين دوالر أمريكي306وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في تقرير مشترك، إن الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع األول من العام الجاري شهد عجًزا بقيمة .  وذلك بعد أشهر من أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل2019أظهر تقرير نشره جهاز اإلحصاء، تعثر االقتصاد الفلسطيني منذ مطلع العام  . مليون دوالر أمريكي598 في المائة عن الربع السابق، فيما بلغ إجمالي التحويالت الجارية من الخارج 2 مليون دوالر أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 517وسجل صافي التحوـي
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.300.300.00%0-                  -                    -
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.892.890.00%0-                  -                    -

"صحتك بأمان "  تطلق منتجها التأميني NICالتأمين الوطنية 
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.412.410.00%0-                  -                    15.92

.مكمالً لخدماتنا ومنتجاتنا التأمينية األخرى والمتنوعة بشكل عام وإلى التأمين الصحي بشكل خاص حيث تم تطوير هذه الخدمة لتلبية حاجات عمالئنا االفراد والغير مؤمنين صحياً للحصول على خدمة التأمين الصحي المميزة في الشركة بأسهل وأسرع وقت وأقل جهد" صحتك بأمان " وعليه أشار مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع إلى أن منتج التأمين الصحي لألفراد . والذي يعتبر األفضل من نوعه في قطاع التأمين الفلسطيني والذي يقدم خدمة تأمين صحي لألفراد والعائالت دون الحاجة الى التبعية لشركة أو مؤسسة ذات عدد أو مجموعة كبيرة من الموظفين حيث يعمل هذا المنتج على خدمة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ومن كافة القطاعات مما يسهل عليهم الحصول على خدماتنا المميزة بالتأمين الصحي" صحتك بأمان " أطلقت شركة التأمين الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية منتجها التأميني الجديد 
  بنك فلسطين

BOPUSD2.002.000.00%42325,105           647,310             8.70
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.345.251.71%711,632             60,356               12.80

"بنكي ع الطريق"االسالمي العربي يطلق أول فرع متنقل 
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD2.002.000.00%0-                  -                    71.43

.شعارات اهمها نصلكم اينما كنتم وبنكك معك بكل مكان وزمان" بنكي ع الطريق"الوصول لألماكن البعيدة عن مراكز المدن مثل القرى واالرياف والمناطق البعيدة التي ال يتواجد فيها بنوك، والتواصل مع المواطنين ورفع الوعي المصرفي لديهم وتخفيف معاناة التنقل على المواطنين للوصول للمناطق التي يتواجد بها فروع للبنك حيث يحمل " بنكي ع الطريق"ويهدف الفرع المتنقل . ، وتأتي هذه الخطوة استكماالً لمسيرة ريادة العمل المصرفي االسالمي التي يقودها البنك على صعيد الحداثة والتكنولوجيا المصرفية والتوسع واالنتشار وانسجاماً مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية في تعزيز مفهوم الشُّمول المالي وإيصالها إلى كافَّة شرائح المجتمع وتغطية كافة المناطق الجغرافية"بنكي ع الطريق"أطلق البنك االسالمي العربي الفرع المتنقل األول على مستوى البنوك االسالمية في فلسطين 
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                  -                    -
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.700.700.00%03,000               2,962                 20.59

2018في % 39تراجع أرباح صندوق االستثمار الفلسطيني 
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.602.600.00%0466                 1,212                 43.33

.2017 مليون دوالر أمريكي بنهاية 986 مليار دوالر بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.005ويبلغ إجمالي موجودات صندوق االستثمار الفلسطيني ". ، وهي إيرادات لمرة واحدة2018 مليون دوالر من بيع شركات حليفة في 21.87الصندوق حقق إيرادات إضافية قيمتها : " مليون دوالر، مضيفا247.83ً ـب 2017 مليون دوالر، فيما بلغت اإليرادات التشغيلية في 214.2 بلغ 2018وأشار إلى أن قيمة اإليرادات التشغيلية في . 2018خالل % 13.5، حيث بلغ إجمالي التراجع في اإليرادات التشغيلية للصندوق بنسبة 2017 مليون دوالر أرباح الصندوق في 34.97 مليون دوالر، مقارنة ـب 21.2 بلغ 2018وبحسب التقرير فإن إجمالي أرباح الصندوق في . 2018في % 39أظهر التقرير السنوي الصادر عن صندوق االستثمار الفلسطيني تراجع أرباح الصندوق بنسبة 
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.901.94-2.06%3231,343             60,131               9.69
 سجاير القدس

JCCJOD0.840.86-2.33%3925                 1,046                 -

وزارة االتصاالت تلزم كل المشغلين الفلسطينيين بشفافية أسعار خدماتها
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.702.72-0.74%612,100             32,650               10.38

".  ضريبة القيمة المضافة" ويعني ذلك، أن كل خدمات الدفع المسبق ستقدم أسعارها للمواطن، او عبر وسائل االعالم، شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولن يطلب من المستهلك دفه أي التزامات إضافية تحت مسمى. وقالت الوزارة في تعميم، ان شركات االتصاالت المرخصة في السوق المحلية ملزمة بتقديم الخدمات مسبقة الدفع او اإلعالن عنها او ا لترويج لها، بأسعار واضحة وشاملة لضريبة القيمة المضافة. أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات بيانا لشركات االتصاالت المرخصة العاملة في السوق المحلية تلزمها بشفافية أسعار الخدمات
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.280.280.00%0-                  -                    -
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.502.500.00%0-                  -                    -
 المشرق للتأمين

MICUSD2.382.380.00%0-                  -                    11.05

وقف توريد الوقود سيؤثر على جدول التوزيع: كهرباء غزة
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD1.141.140.00%0-                  -                    14.62والبروفيالت

..وكان االحتالل قرر إيقاف نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح محطة الكهرباء، بذريعة إطالق البالونات الحارقة التي تسببت بحرائق في غالف غزة أمس. محذرةً من األثار اإلنسانية والبيئية في حال فقدت هذه الكمية من الكهرباء.  ميغاوات من الكهرباء75وبينت أن وقف الوقود وإيقاف تشغيل المحطة سيعني فقدان كمية تصل إلى . مشيرةً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة ويزيد معاناة المواطنين. وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أنه في حال تم إيقاف محطة الكهرباء عن العمل، فسيتأثر جدول التوزيع بشكل كبير. قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن قرار االحتالل وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.910.95-4.21%22,778               2,528                 -
 التأمين الوطنية

NICUSD3.904.00-2.50%3600                 2,340                 10.34

هكذا تكون الطفرة االقتصادية بفلسطين": النقد الدولي"
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.922.03-5.42%31,628               4,456                 15.33
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

-               OOREDOOUSD0.850.89-4.49%1219,118             16,777لالتصاالت

.منذ أكثر من عشر سنوات" حماس"وحذر صندوق النقد الدولي مرارا من آثار التدهور الحاد في االقتصاد الفلسطيني في ظل عدم حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب، والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره حركة . وشددت على ضرورة دعم مستثمري القطاع الخاص، وتعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل لألموال العامة وتسخير الموارد المحلية". ال بد من نوايا حسنة من قبل الجميع وعلى كل المستويات، في القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية واألطراف على األرض"ضمن خطة سالم تقترحها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى أنه من أجل تحقيق هذه الطفرة " ورشة البحرين"وأشارت الغارد في . قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين الغارد، إن النمو االقتصادي الكبير ممكن في األراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة األطراف التزاما سريعا بذلك
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.091.090.00%64159,989           174,822             12.39
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.420.420.00%0-                  -                    12.35

بورصة عمان
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.214.25-0.94%88102,619           612,581             9.07

.شركة (61)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  (54)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  (153)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها . (%97.97)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته  (1839.1)نقطة مقارنة مع  (1876.5)أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً (14747)مليون سهم، نفذت من خالل  (32.5)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق (27.2)مليون دينار مقارنة مع  (38.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي (%41.7)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع  (5.4)مليون دينار مقارنة مع  (7.7) حوالي 27/06 – 23/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.571.560.64%12104,366           161,775             10.40
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.503.500.00%0-                  -                    11

سوق دبي
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.191.190.00%0-                  -                    20.95

. درهم دون تغير عن اغالق االسبوع السابق1.50 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 16,909,898.42 سهم بقيمة 11,376,806.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن اغالق األسبوع السابق% 1.339 منخفضا بنسبة 4.42درهم وأغلق على 166,918,881.07 سهم بقيمة 37,589,029.00 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 11,579.00درهم نفذت من خالل 763,712,343.96 سهم بقيمة 425,941,609.00 جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.23 نقطة أي بنسبة 32.82 نقطة منخفضاً 2,626.06اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.773.96-4.80%11,000               3,770                 -
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.621.67-2.99%27,250               16,667               -
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.102.100.00%11,296               3,839                 11.67
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.370.370.00%616,797             8,766                 -
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.904.900.00%0-                  -                    213.04
 بنك القدس

QUDSUSD1.511.510.00%70106,026           159,044             9.81
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.992.990.00%0-                  -                    46.72
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.182.180.00%0-                  -                    -
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.802.82-0.71%2614                 1,719                 14.00
البنك الوطني

TNBUSD2.102.023.96%3473,349             151,961             19.09
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.503.500.00%0-                  -                    15.91
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.630.64-1.56%4690                 433                    15.75
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD13.2013.200.00%1250                 4,654                 8.89

 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.330.35-5.71%3386                 134                    44.59اللوجستية

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد
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 اغالق

االسبوع
العملة 2019الشركات المدرجة تبدأ باالفصاح عن بياناتها المالية السنوية لعام 
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.44نقطة أي بنسبة 2.29نقطة منخفضا 522.29أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
أما عن مستويات . عقد550دوالر نفذت من خالل 4,397,498سهماً بقيمة 1,908,820حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركة فقط16شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 4األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
612,581سهم بقيمة  102,619عن اغالق األسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه  % 0.94دينار منخفضاً بنسبة 4.21مستوى 

دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم 1.09هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة88دينار نفذت من خالل 
دوالر دون تغير عن اغالق 2.00اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على. دوالر174,822سهم بقيمة  159,989التداول عليه  

. دوالر647,310سهم بقيمة  325,105حيث بلغ حجم التداول عليه . االسبوع السابق

2019تفصح عن البيانات الختامية األولية للسنة المالية  (APIC)ايبك-شركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

، وذلك عمالً 2019ايبك عن بياناتها المالية الختامية األولية غير مدققة والموحدة للعام -أفصحت شركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد 2019\12\31ايبك كما في -وتشير بيانات العربية الفلسطينية لالستثمار  .بأحكام نظام اإلفصاح الساري

دوالر أمريكي للفترة 16,038,336مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي22,331,295الضريبة قد بلغت 
دوالر أمريكي بعد أن كان 432,416,450أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 39.24بإرتفاع بلغت نسبته 2018نفسها من العام 

دوالر 273,815,334وبلغ مجموع المطلوبات %. 12.86بإرتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي في نهاية العام 383,135,481
أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 12.34بإرتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي نهاية العام 243,731,645أمريكي بعد أن كان 

139,403,836بعد أن كان ( دوالر أمريكي25,576,901منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار )دوالر أمريكي 158,601,116
بإرتفاع بلغت نسبته 2018في نهاية العام ( دوالر أمريكي23,516,218منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار )دوالر أمريكي 

دوالر أمريكي 89,000,000إلى 2018دوالر أمريكي في العام 82,000,000علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من %. 13.77
%8.54من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته 

2019تفصح عن البيانات الختامية األولية للسنة المالية  (NAPCO)نابكو-شركة الوطنيه لصناعةاأللمنيوم والبروفيالت 

، وذلك 2019لعام نابكو عن بياناتها المالية الختامية األولية غير مدققة والموحدة ل-أفصحت شركة الوطنيه لصناعةاأللمنيوم والبروفيالت 
إلى أّن صافي 2019\12\31نابكو كما في -وتشير بيانات الوطنيه لصناعةاأللمنيوم والبروفيالت  .عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري

دينار أردني للفترة 570,189مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني446,625أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
دينار أردني بعد أن كان 31,175,638أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 21.67بإنخفاض بلغت نسبته 2018نفسها من العام 
دينار أردني 18,880,901وبلغ مجموع المطلوبات %. 15.28بإرتفاع بلغت نسبته 2018دينار أردني في نهاية العام 27,042,799

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 24.25بإرتفاع بلغت نسبته 2018دينار أردني نهاية العام 15,194,688بعد أن كان 
علما بأن رأس %. 3.77بإرتفاع بلغت نسبته 2018دينار أردني في نهاية العام 11,848,111دينار أردني بعد أن كان 12,294,737

دينار أردني من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته 7,314,000إلى 2018دينار أردني في العام 6,900,000المال المدفوع قد ارتفع من 
6.00%

لخدمة عمالئه حاملي البطاقات االئتمانية" أرامكس"بنك القدس يطلق شراكة نوعية مع 
ووفق . يةلتقديم خدمة نوعية لعمالئه مستخدمي وحاملي بطاقات بنك القدس االئتمان" ارامكس"طلق بنك القدس شراكة جديدة مع شركة 

واختيار نوع البطاقة بتوزيع وتسليم بطاقات االئتمان الخاصة بعمالء بنك القدس بعد أن يقوم العميل بطلب" ارامكس"االتفاقية، تقوم شركة 
قوم بتوزيعها بالبطاقات، والتي ت" آرامكس"االئتمانية التي يرغب في الحصول عليها من خالل الفرع، فيما يقوم البنك بتزويد شركة 

عي البنك في التركيز على دليل على س"وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس إن توقيع هذه االتفاقية . وتسليمها للعمالء بشكل آمن وسريع ودقيق
استكمال "لخطوة ، مؤكداً أن هذه ا"خدمة العمالء من خالل المنتجات والخدمات التي تتميز بالسهولة واليسر وتوفير القيمة المضافة واالبتكار

تأتي هذا ". فات نوعيةللخطة التطويرية التي يتبّناها البنك بهدف تطبيق وتوفير وسائل الراحة واألمان لعمالء بنك القدس بإمكانيات ومواص
القطاع لتي يحتلها في الخطوة النوعية امتداداً لنهج بنك القدس في المحافظة على التقّدم المتواصل الذي يحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة ا

.المصرفي محلياً وإقليمياً 

أرصد المصارف الفلسطينية بالخارج.. مليار دوالر2.265
بالمئة لتصل إلى قرابة 28بنسبة 2019نمت دوائع العمالء لدى المصارف العاملة في فلسطين لدى نظرائها في في الداخل والخارج خالل 

وأوضحت بيانات سلطة النقد الصادرة مؤخرا، اطلعت عليها بوابة اقتصاد  .مليار دوالر أمريكي مقارنة بذات الفترة قبل عام4.425

وحسب تعليمات سلطة النقد ال . مليار دوالر2.265بالمئة إلى 15فلسطين، ان ارصدة المصارف الفلسطينية في الخارج ارتفعت بنسبة 
وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من %. 55يجوز أن تتجاوز نسبة توظيف أرصدة البنوك في الخارج عن 

ارف لدى وارتفعت أرصدة المص. استثمار االموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خالل تنويع االستثمارات: اهمها
.مليار دوالر1.65بالمئة لتصل إلى قرابة 16سلطة النقد بنسبة 

في إقراض البنوك للقطاع الزراعي الفلسطيني% 12.8تراجع 
وبلغ . 2019حتى نهاية الربع الثالث % 12.8تراجع اجمالي اقراض البنوك العاملة في السوق الفلسطيني، للقطاع الزراعي المحلي بنسبة 

89.7، نزوال من 2019مليون دوالر حتى نهاية الربع الثالث 78.2اجمالي اإلقراض المصرفي التراكمي للقطاع الزراعي الفلسطيني 
لمصرفي لقطاع وبحسب بيانات المصرفية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تراجع اإلقراض ا. مليون دوالر على أساس سنوي

وبلغ اجمالي اإلقراض المصرفي التراكمي لقطاع األسماك والثروة . 2019حتى الربع الثالث% 11.4األسماك والثروة الحيوانية بنسبة 
وبذلك يكون اجمالي قيمة القروض الموجهة للقطاع . 2018مليون دوالر في الفترة المقابلة من 64.3مليون دوالر نزوال من 57الحيوانية 

مليون دوالر على أساس 154، نزوال من 2019مليون دوالر حتى الربع الثالث 135.3الزراعي والثروة الحيوانية وتصنيع األغذية 
.  سنوي

بورصة عمان
مليون (4.8)مليون دينار مقارنة مع ( 6.9)حوالي 30/01–26/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 34.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(42.9)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
مليون سهم، نفذت ( 29.5)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(24.1)

(  1867.9)أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقداً ( 11388)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %(. 0.57)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1878.6)نقطة مقارنة مع 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما ( 46)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 141)لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 56)انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي 
5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.68نقطة أي بنسبة 47.57نقطة منخفضاً 2,790.42اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، 10,055.00درهم نفذت خالل 1,040,748,171.75سهم بقيمة 805,767,505.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 
درهم 4.04درهم واغلق على 107,159,108.30سهم بقيمة 26,303,901.00وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم 29,213,726.00عن اغالق األسبوع السابق، اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها % 1.463منخفضاً بنسبة 
عن اغالق األسبوع % 10.619درهم منخفضاً بنسبة 1.01درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 30,381,518.80بقيمة 
.  السابق


