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أسواق رام الله ..إقبال دون المستوى المتوقع
رام الل���ه  -وف���ا :الحرك���ة التجارية في أس���واق مدينتي رام
الل���ه والبيرة هذا العام أقل من س���ابقاتها ،إال أن بعض التجار
يراهن���ون عل���ى اليومين األخيرين من ش���هر رمض���ان أنهما
س���يغيران الوضع إيجابا بالنس���بة للمبيعات ،ف���ي وقت ترى
الغرف���ة التجارية أن الحرك���ة التجارية تكاد تك���ون مقبولة،
والتج���ار يتوقعون أن يك���ون آخر يومين قمة نش���اط الحركة
التجارية ،عشية عيد الفطر السعيد.
آالف المواطنين يتوافدون من مختلف المناطق إلى أس���واق
رام الل���ه والبي���رة ،بش���كل يظهر للمش���اهد أن هن���اك حالة
اقتصادية نشطة ،إال أن الواقع مغاير بعض الشيء.
المواطن حس���ام زيد اعتبر أن الحرك���ة التجارية بطيئة هذا
الع���ام ،وأن المواطنين في األس���واق ف���ي غالبيتهم يخرجون
للتج���ول ،ألن الوضع االقتصادي الس���يئ ينعك���س على قدرة
الن���اس الش���رائية ،ونس���بة كبيرة منهم تش���تري األش���ياء
الضرورية ،وخاصة ألطفالهم.
أم���ا المواطن���ة أم���ل فأك���دت أنها س���تقتصر في الش���راء

على األش���ياء الضروري���ة ،ألن الوضع االقتصادي بش���كل عام
غي���ر مش���جع ،فهي عمل���ت على ش���راء الضيافة األساس���ية،
ّ
الملحة للعائلة فقط.
والمستلزمات
غالبا ما تحظى محال المالب���س والمحامص بحصة مميزة من
الزبائن عش���ية األعي���اد ،إال أن أصحاب هذه المح���ال يرون أن
ً
الوضع هذا العام ليس بأفضل حاال عن سابقه.
بي����ان براهم����ة ال����ذي يعمل ف����ي محل مالبس ق����ال :إن
اإلقبال على الش����راء خالل األيام الماضية ليس بالمستوى
المطلوب ،وقد يتم تعديل الكفة خالل اليومين المتبقيين
قبل العيد.
وتابع :نس���بة المبيعات خالل األسبوع الجاري تعطيك مؤشرًا
وقراءة لما س���يكون علي���ه الوضع خالل اليومي���ن المتبقيين
للعيد ،ولكن نأمل أن تكون إيجابية ،فأس���واق رام الله تحديدًا
في المالبس هي في متن���اول الجميع كما هي الحال في باقي
المحافظات ،وال يوجد فرق في األس���عار ،وربما بعض األصناف
التي عليها إقبال من غالبية الناس أسعارها أقل من محافظات

أخرى.
من جهته ،قال نادر عادي الذي يعمل في محمص إن الحركة
في السوق بشكل عام ليس���ت بالمستوى المطلوب منذ بداية
العام ،ومن المالحظ أن نس���بة البيع في موس���م العيد أقل من
الع���ام الماضي ،وهذا واضح ربما للتج���ار والمواطنين على حد
سواء ،إال أن الناس تزداد حركتهم ونشاطهم في اليوم األخير
من رمضان.
من جهت���ه ،أكد رئيس غرف���ة تجارة وصناع���ة محافظة رام
الل���ه والبي���رة ،خلي���ل رزق أن الوضع االقتصادي بش���كل عام
في المحافظة وفلس���طين صع���ب ،وأن الحرك���ة التجارية في
المحافظ���ة معقولة رغم هذه الظروف ،إال أن���ه من المتوقع أن
تنشط وتصل ذروتها األربعاء والخميس ،ألن موسم العيد هو
من المواسم المهمة للتجار.
وأوضح رزق أنه من خالل استش���راف األس���عار في أس���واق
المحافظة تبين أنها مناس���بة للمس���تهلك ،ولم يسجل خالل
األيام الماضية أي شكوى بهذا الخصوص بحق أي من التجار.

أسواق غزة :نساء يبحثن عن إرضاء أبنائهن بأقل التكاليف
كتب محمد الجمل:
على الرغم من ازدحام األس���واق والمتاجر في قطاع غزة قبيل
عي���د الفطر ،إال أن الباعة مازالوا يجهرون بالش���كوى ،ويصفون
الموسم الحالي باألسوأ منذ عقود طويلة.
وم���ا زالت كميات كبيرة م���ن المالبس واألحذي���ة وحاجيات
العيد مكدس���ة في المحال واألس���واق تبحث عن مشترين ،في
حي���ن اضطرت مئات األمهات لزيارة األس���واق م���رارًا وتكرارًا،
والتجول فيها ،في رحلة بحث ش���اقة اضط���ررن لخوضها ،في
محاولة إلرضاء أبنائهم بأقل تكلفة مادية ممكنة.
المواطنة أم محمود ط���ه ،اصطحبت اثنين من أصغر أبنائها
إلى س���وق خان يونس جنوب قطاع غزة ،وبدت الحيرة واضحة
ً
في عينيها وهي تتجول بين بس���طات الباعة وتدخل محال تلو
آخر.
وأكدت طه أن ظ���روف العائلة المادي���ة الصعبة تحول دون
تمكنهم من شراء كس���وة عيد لكامل األبناء ،لكنها بعد إلحاح
على زوجها ،اس���تطاع توفير مبلغ مالي صغير يكفي لكس���وة
اثنين من األبناء كسوة متواضعة.
وأوضحت أنها فوجئت بارتفاع األس���عار في الس���وق ،ومنذ
يومي���ن تبحث ع���ن مالبس رخيص���ة ترضي أبناءه���ا ،حتى ال
يش���عروا بالنقص أمام أبناء عمومتهم ،موضحة أنها اش���ترت

بثلث���ي المبلغ لواحد ،وبقي معها ثلثه وتتمنى أن تجد مالبس
مناسبة بما تبقى لديها من مال.
وبين���ت أنها أقنعت أبناءها الكب���ار ممن تزيد أعمارهم على
 14عامًا بأن يرتدوا مالبس قديمة ،وتتمنى أن تس���عد أبناءها
الصغار.
وأش���ارت طه إلى أن الوضع المعيشي الصعب فرض عليهم
أمورًا كث���رة ،من بينها التخلي عن كس���وة العي���د والعيدية،
وكذل���ك عدم صنع كع���ك ،وكثير من الطق���وس األخرى ،التي
اعتادوا على إقامتها في كل عيد.
وال يبدو حال المواطنة فاطمة عبد الله مختلفًا عمن سبقتها،
إذ أك���دت أن زوجها كان يعمل في البناء ،وهو منذ عام بال عمل
بسبب توقف المش���اريع ،لكن خوفها على أبنائها ،ومشاهدة
االنكس���ار في عيونهم جعلها توجه مبلغا صغيرا منحهم إياه
أحد األقرباء لصالح شراء كسوة عيد لهم.
وقالت :من أصع���ب ما يمكن أن يمر العيد على األطفال وهم
يعانون الحرمان ،لذلك ضحيت بالكثير من األمور المهمة التي
يحتاجها المنزل من أجل منح األطفال السعادة.
وكس���ابقتها "أم محمد" ،صدمت عبد الله بمحدودية المبلغ
الذي تمتلكه مقارنة باألس���عار الموجودة في الس���وق ،وهذا
دفعه���ا للبحث ع���ن مالبس متواضعة ،تف���ي بالغرض دون أن
تتكلف بمبالغ كبيرة.

وأوضحت عبد الله أنها تبحث عن مالبس تنفع للعيد وتتالءم
مع احتياجات العام الدراس���ي الجديد ،ك���ي ال تكون مضطرة
لتكرار الش���راء بعد شهرين ،مبينة أنها ستواصل رحلة البحث
حتى ليلة العيد ،علها تجد ما ترغب به.

حركة ضعيفة
أما الباعة فأكدوا أن حركة الش���راء في األسواق ضعيفة جدًا،
ومعظ���م من يأتون لألس���واق جاؤوا للمش���اهدة والتجوال في
السوق دون شراء.
وقال البائع يوسف صيام إنه من بين كل خمسة أو ستة زبائن
يقفون على بس���طته ويسألون عن األسعار واحد فقط يشتري،
ومعظمه���م تبدو عالمات الذهول واضح���ة على وجوههم فور
سماعهم السعر ،ويغادرون بسرعة ،على الرغم من أن األسعار
لم يطرأ عليه���ا أي تغير يذكر مقارنة بالعام الماضي ،بل على
العكس شهدت بعض االنخفاض.
وأوضح صيام أن الباعة كانوا يتوقعون موس���مًا س���يئًا لكن
ما يحدث من تراجع في الحركة الش���رائية فاق كل التوقعات،
وهناك خشية من الباعة أن تبقى المالبس والبضائع مكدسة،
وهذا يس���بب لهم مش���اكل مالية كبيرة ،فمعظم البضاعة لم
يتم تس���ديد ثمنه���ا ،والباعة ينتظرون البي���ع من أجل الدفع
للتجار.

"أرامكو" تتطلع لش��راكات مع التوسع في أنش��طة التكرير والبتروكيماويات
الظهران (السعودية) -رويترز :تخطط أرامكو السعودية لتعزيز
االس���تثمارات في أنش���طة التكري���ر والبتروكيماوي���ات لضمان
أس���واق جديد لخامها ،وت���رى أن نمو قط���اع الكيماويات محوري
الستراتيجيتها الخاصة بأنش���طة المصب لتقليل مخاطر تباطؤ
الطلب على النفط.
وتقوم أرامكو ،أكبر ش���ركة منتجة للنفط في العالم ،بتوس���يع
أنش���طتها على مس���توى العالم من خالل توقي���ع اتفاقيات في
أنش���طة المصب وزيادة طاقة وحداتها قبيل طرح عام أولي العام
القادم ،سيكون األكبر من نوعه في التاريخ.
وقال عب���د العزيز الجديم���ي النائب األعلى للرئي���س للتكرير
والمعالجة والتس���ويق ف���ي أرامكو لرويترز إن الش���ركة النفطية
الحكومية العمالقة ماضية في مش���روعات بملي���ارات الدوالرات
في الصين والهند وماليزيا ،وتسعى إلتمام شراكات جديدة هذا
العام.
وتاب���ع أن أرامكو تخطط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين ثمانية
وعش���رة ماليين برميل يومي���ا ،من حوالي خمس���ة ماليين حاليا
ومضاعف���ة إنتاج البتروكيماويات بحل���ول  .2030وتضخ "أرامكو"
نحو عشرة ماليين برميل يوميا من النفط الخام.
وقال الجديمي "اس���تراتيجيتنا بس���يطة للغاي���ة .نريد طاقة
تكريرية بنحو ثمانية إلى عش���رة ماليين برميل يوميا ...ونمضي
قدما في محاولة لنكون أكبر رائد في الكيماويات بحلول ."2040
وقال الجديم���ي في مقابلة بمقر أرامكو في الظهران "الس���وق
الت���ي نريد أن ننمو فيها ...يجب أن تكون س���وقا قوية تش���هد
نموا مع طلب جيد ،وبالطبع س���يتم دمج تلك األصول مع مجموعة
أنش���طة المصب" ومن أجل تحقيق أهدافه���ا ،دخلت أرامكو في
مش���روع مش���ترك مناصفة مع ثالث مصاف هندية لبناء مصفاة
تضم منشآت بتروكيماويات على الساحل
الغربي للهند بتكلف���ة  44مليار دوالر ،وبطاقة  1.2مليون برميل
يوميا.
وقالت أرامكو أنها ربما تأتي بشريك استراتيجي للمشاركة في
حصتها البالغة  50بالمئة في مشروع التكرير الهندي.

وتاب���ع الجديم���ي أن ارامكو تعمل مع ش���ركة بت���رول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) لتأمين شراكة س���تكون األولى بين الشركتين
الوطنيتين في مشروع دولي.
وقال "نستكمل اآلن مذكرة تفاهم مع (أدنوك) ستغطي مبادئ
ُ
تجارية معينة بيننا" ،مضيفا أن المذكرة ستستكمل هذا العام،
وربما تبدأ األعمال الهندسية للمشروع في أوائل .2019
وبجان���ب الهند ،تس���تحوذ أرامكو أيضا على حص���ة قدرها 50
بالمئة في مش���روع بيترون���اس الضخم رابيد ف���ي والية جوهور
بجنوب ماليزيا.
وتأمل أرامكو في أن يساعدها ذلك في الهيمنة على اإلمدادات
ف���ي الهند وماليزيا ،وهما من أس���رع األس���واق النفطية نموا في
العالم بعد الصين ،وحيث هن���اك إمكانات للنمو أكبر من مناطق
أخرى أكثر تقدما.
وق���ال الجديمي إن أرامك���و تتطلع إلى ث�ل�اث مصاف منفصلة
ومشروعات للبتروكيماويات في الصين.
وتابع "آس���يا لها نصيب األس���د ...نعتقد أن األسواق شرق قناة
السويس ستواصل النمو ،بما فيها الشرق األوسط أيضا" ،مضيفا
أن الواليات المتحدة "هي سوق أخرى نريد النمو فيها".
وفي نيس���ان ،قال���ت أرامك���و إنها تعم���ل على دمج أنش���طة
بتروكيماويات ف���ي وحدتها موتيفا ،أكبر مصف���اة في الواليات
المتحدة.
وتعزز أرامكو أيضا دورها في مجال التكرير في الصين ،أحد أكبر
عمالئها .ولديها مش���روع مشترك لمصفاة مع سينوبك وإكسون
موبيل ،وتجري محادثات مع سي.إن.بي.س���ي إلتمام صفقة شراء
حصة في مصفاة في يونان طاقتها  260ألف برميل يوميا.
وق���ال الجديمي إنه يتوقع اتخاذ القرار االس���تثماري النهائي
بشأن مصفاة يونان ،التي بدأت التشغيل ،بنهاية هذا العام.
وتاب���ع "نحن في المرحل���ة النهائية من المفاوض���ات .إن األمر
يشبه بناء منزل ...اللمسات األخيرة تستغرق وقتا أطول".
وتخط���ط أرامكو لبناء مصفاة بطاق���ة  300ألف برميل يوميا مع
نورينكو الصينية .وقال الجديمي إنه يتوقع اس���تكمال األعمال

المفوضية األوروبية تقترح زيادة الموازنة
المخصصة ألزمة المهاجرين ثالثة أضعاف
ستراس���بورغ (فرنس���ا)  -أ ف ب :اقترح���ت المفوضية
األوروبية أمس ،زيادة الموازنة األوروبية المخصصة ألزمة
المهاجرين نح���و ثالث مرات ،إضافة إل���ى تأمين الحدود
الخارجية لالتحاد.
وبالنس���بة إلى اإلطار المالي المقبل الذي يغطي الفترة
من  2021إلى  ،2027تريد المفوضية رصد  34,9مليار يورو
لمواجهة تحدي���ات موجات الهجرة" ،بس���بب التحديات
المتزاي���دة في مج���ال الهجرة واألمن" ،مقاب���ل  13مليارا
لإلطار السابق بين  2014و.2020
وقال ديمتريس افراموبولوس مفوض االتحاد األوروبي
لش���ؤون الهجرة في بي���ان إن "التحدي���ات األكبر تتطلب
المزيد من الموارد ،وهذا هو الس���بب وراء اقتراحنا زيادة
حجم الميزانية ثالثة أضعاف".
وس���تخصص أكثر من ستين في المئة من هذه األموال
( 21,3مليار يورو) لحماية الحدود.
واله���دف خصوص���ا تعزي���ز الوكال���ة األوروبية لحرس
الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) بحيث يرفع عديدها
من ألف إلى عشرة آالف موظف.
كذلك ،سيتم إنشاء صندوق جديد إلدارة الحدود بقيمة

 9,3مليار يورو.
وس���تنفق األموال على تزويد ح���رس الحدود في الدول
األعض���اء معدات تقني���ة أفضل مثل كامي���رات وأجهزة
س���كانر ومعدات اس���تطالع أكثر تطورا ،وكالب بوليسية
ومختبرات متحركة لتحليل العينات.
وتابعت المفوضية "سيتم تقديم التمويل في مجاالت
مث���ل مكافحة التهري���ب واالتج���ار بالبش���ر والعمليات
الهادف���ة إلى اعت���راض الذين يش���كلون تهديدًا ودعم
عمليات البحث واإلنق���اذ في البحر وتدريب حرس الحدود
فضال عن الدعم التشغيلي الس���ريع للدول األعضاء التي
تواجه ضغوطا".
في الوقت نفسه ،ستتم زيادة المبالغ المخصصة إلدارة
موجات الهجرة بنسبة خمس���ين بالمئة لتبلغ  10,4مليار
ي���ورو ،على أن يديره���ا صندوق "اللج���وء والهجرة" الذي
س���يدعم الجهود التي تبذلها ال���دول األعضاء في ثالثة
مجاالت رئيسة :اللجوء والهجرة القانونية واالندماج.
وينبغي أن تواف���ق دول االتحاد األوروبي الـ 27باإلجماع
على هذه االقتراحات في سياق الموازنة األوروبية المقبلة
للفترة بين  2021و.2027
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الهندس���ية لمش���روع نورنيكو بحلول منتصف  ،2019وبعد ذلك
ستتخذ الشركة القرار االستثماري النهائي.
وق���ال الجديمي إن أرامك���و بدأت أيضا التف���اوض على مصفاة
ثالثة في الصين.
وتاب���ع "إنه���ا مصفاة ذكي���ة تتضمن تحويال عالي المس���توى
للس���وائل إل���ى كيماويات" .وأحج���م الجديمي ع���ن الخوض في
تفاصيل.
وتقوم أرامكو بدمج أنشطتها للتكرير مع قطاع البتروكيماويات
لمس���اعدتها عل���ى زي���ادة حصته���ا الس���وقية ومحفظتها من
المنتجات المكررة.
وتراه���ن الش���ركة على تنام���ي الطلب على الوق���ود في الهند
وجنوب ش���رق آس���يا ،لكنه���ا تتحول أيض���ا بش���كل متزايد إلى
البتروكيماويات ،تحس���با ألن تكون توقعات االس���تهالك مغرقة
في التفاؤل.
وقال الجديمي "في األجل الطويل ،نخطط لمزيد من االس���تثمار
في الكيماويات.
"نعل���م أن العالم يحتاج إل���ى الكيماويات ...مع نمو الس���كان،
سيحتاجون مزيدا من البالستيك".
ويتمث���ل أح���د ركائز خطة أرامك���و في مج���ال الكيماويات في
مش���روع تبنيه في المملكة مع الش���ركة الس���عودية للصناعات
األساسية (س���ابك) ،رابع أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في
العالم.
ويتضمن المش���روع مع سابك ،الذي يتكلف  20مليار دوالر ،بناء
مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات مباشرة ،متجاوزا مرحلة
التكري���ر .وقال الجديمي إن أرامكو س���تتخذ القرار االس���تثماري
النهائي بنهاية .2019
وتابع "ه���ذا برنامج مهم للغاية وس���نعمل كل ما في وس���عنا
إلنجازه".
وأضاف "نعتقد أننا آخ���ر الصامدين من حيث إمدادات الطاقة.
وضعنا من حيث التكلفة في الشق المتعلق بالمنبع ،ومصداقيتنا
وموقعنا وبنيتنا التحتية ،كلها مميزات تنافسية لصالحنا".

ميركل ترفض انتقادات ترامب الرتفاع
الفائض األلماني في ميزان التجارة
برلي���ن  -د ب أ :رفض���ت المستش���ارة األلماني���ة ،أنجيال ميركل ،انتق���ادات الرئيس
األميرك���ي دونالد ترام���ب ،الرتفاع الفائض األلماني في المي���زان التجاري مع الواليات
المتحدة.
يش���ار إلى أن المي���زان التجاري بين الواليات المتحدة وألماني���ا يميل لجهة األخيرة
بشكل كبير ،ما أثار غضب ترامب.
وخ�ل�ال اجتماع مجلس االقتص���اد القريب من حزبها المس���يحي الديمقراطي ،قالت
ميركل ،مس���اء أمس :إن حس���اب المي���زان التجاري يتضمن فقط تبادل الس���لع وليس
الخدمات .وأضافت :إنه في حال تم احتساب هذه الخدمات ،فإن الفائض سيكون كبيرًا
لصالح الواليات المتحدة .وكان خبراء اقتصاديون ألمان أشاروا أيضًا إلى هذه النقطة.
وأكدت ميركل أن االس���تثمارات األلمانية المباش���رة في الواليات المتحدة أعلى من
نظيراتها األميركية في ألمانيا.
وفي إش���ارة إلى النزاع التجاري مع الواليات المتحدة والضجة التي حدثت أثناء قمة
الدول الصناعية الس���بع الكبرى في كندا مطلع األس���بوع الجاري ،قالت ميركل" :نواجه
تحديًا" وعلى أوروبا أن تتصرف بحزم .وكانت قمة الس���بع ش���هدت اش���تباكًا للمواقف
المتعارضة لألوروبيين واليابانيين والكنديين واألميركيين ،في سياسة التجارة ،وكان
ترامب قد دافع عن عقوباته الجمركية على واردات األلومنيوم والصلب ،كما أنه يدرس
فرض عقوبات مشابهة على واردات السيارات.
وقالت ميركل :إن على أوروب���ا أن تتحرى مدى تأثير العقوبات الجمركية على واردات
الجم���ارك ،كم���ا تفعل الوالي���ات المتحدة ،وأكدت عل���ى أهمية الحديث م���ع الواليات
المتحدة قبل البدء في التصرف.

واردات الهند من النفط اإليراني
ترتفع ألعلى مستوى منذ 2016
من����ذ رفع العقوب����ات الدولية التي كان����ت مفروضة على
طهران في العام .2016
وكانت ش����ركات التكرير الحكومي����ة الهندية خفضت
وارداته����ا النفطية من إيران في الس����نة المالية - 2017
 2018بسبب خالف حول حقوق تطوير حقل غاز عمالق.
لكن شركات التكرير وضعت خططا لزيادة الواردات في
الس����نة المالية الحالية من نيسان ،بعد أن وافقت إيران
على تخفيضات ضخمة في تكلفة الشحن.
والهند ثالث أكبر بلد مس����تورد ومستهلك للنفط في
العالم ،وهي ثاني أكبر مس����تهلكي النفط اإليراني بعد
الصين.
وأظهرت بيانات المصادر أن الهند استوردت  583ألفا
و 500برميل يوميا من إيران في األش����هر الخمسة األولى
من العام  ،2018بزيادة بنحو  6.5بالمئة مقارنة مع الفترة
ذاتها قبل عام.
وطلبت المصادر عدم الكش����ف عن هوياتها ألنها غير
مخولة بالحديث إلى وسائل اإلعالم.
وأظهرت البيانات أن إيران ظلت ثالث أكبر مورد للنفط
إلى الهند الشهر الماضي بعد العراق والسعودية ،بينما
حلت اإلمارات محل فنزويال كرابع أكبر مورد.
وبشكل عام ،استوردت الهند  4.34مليون برميل يوميا
في أيار ،بزيادة بنحو  2.8بالمئة على أساس سنوي.

نيودلهي  -رويترز :أظهرت بيانات من مصادر مالحية
وأخرى ف����ي قطاع النف����ط أن واردات الهند النفطية من
إيران ارتفعت إل����ى نحو  705آالف برميل يوميا في أيار
مسجلة أعلى مس����توياتها منذ تشرين األول  ،2016على
الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أميركية جديدة.
واعتبارًا من حزيران ،قد تهبط واردات النفط الهندية
القادم����ة م����ن إي����ران نظ����رًا ألن مصفاتين عل����ى األقل
تستعدان لتقليص المشتريات تحت ضغوط العقوبات
األميركية.
وتش����كل المصفاتان نحو  35بالمئة من طاقة التكرير
الهندية البالغة نحو خمسة ماليين برميل يوميا.
وف����ي الثامن من أي����ار ،قال الرئي����س األميركي دونالد
ترامب إن الواليات المتحدة تنسحب من االتفاق النووي
الدولي الذي أبرم في العام  2015مع إيران ،وإن واشنطن
ستفرض عقوبات جديدة سعيًا لتقليص صادرات
الجمهورية اإلسالمية من الخام.
وأظه����رت البيانات أن واردات الهند النفطية من إيران
ارتفعت في أيار  10.2بالمئة مقارنة مع الش����هر السابق،
وإنها زادت بنحو  45بالمئة على أساس سنوي.
وذكر موقع معلومات وزارة النفط اإليرانية (شانا) هذا
الش����هر أن ص����ادرات النفط اإليرانية بلغ����ت  2.7مليون
برميل يوميا في أيار ،مسجلة مستوى قياسيا هو األعلى
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“مؤشر القدس يغلق عند المستوى  547.47نقطة”

تداوالت ضعيفة في البورصة مع إنتهاء شهر رمضان المبارك
ارتد مؤش���ر القدس مرتفعًا بنس���بة  1.50%في هذا األسبوع ذو األربع جلسات ،لينهي األس���بوع الثاني من حزيران
واألخير من شهر رمضان المبارك عند المستوى  547.47نقطة ،ويعاود إختراق حاجز ال  540نقطة الذي كان قد تخلى
عنه في األس���بوع السابق .فيما ما زالت تداوالت البورصة تتصف بالضعف الشديد والشح .فمع ّ
تغير وتعدد وتبادل
أدوار أس���باب انخفاض الس���يولة ،ما زال أغلبية مساهمي الشركات الفلس���طينية المدرجة محافظين على مراكزهم
ً
المالية أمال بزوال تلك األسباب للمس بعض االنتعاش في البورصة في الفترة المقبلة.
ومن حيث أداء بورصة فلس���طين األس���بوعي ،غابت الصفقات المؤسساتية وذات األحجام الملحوظة ،لينعكس بقيم
تداوالت ضعيفة في الس���وق س���جلت حوالي  2.55مليون دوالر فقط .ضمن القياديات ،ارتفع س���هم أكبر شركة في
البورصة من حيث القيمة الس���وقية – االتصاالت الفلس���طينية – PALTELبشكل ملحوظ بنسبة  ،3.49%مغلقًا عند
المس���توى  4.45دينار ،إثر تداوالت بلغت قيمتها  0.51مليون دوالر .أيضًا ارتفع س���هم أكبر ش���ركة اس���تثمار في
البورصة – فلس���طين للتنمية واالستثمار  – PADICOبنس���بة  ،2.29%مغلقًا عند المستوى  1.34دوالر ،إثر تداوالت
بلغت قيمتها  0.10مليون دوالر .من ناحية أخرى استقر سهم أكبر بنك في البورصة من حيث القيمة السوقية – بنك
فلسطين - BOPعند المستوى  2.50دوالر دون تغير عن إغالقه في األسبوع السابق بعد تداوله في نطاق ضيق نسبيًا
وإثر تداوالت بلغت قيمتها  0.11مليون دوالر .وفي س���ياق آخرَّ ،
تصدر السهم القيادي للشركة العربية الفلسطينية
لالس���تثمار  APICتداوالت البورصة لهذا األسبوع بنس���بة  ،45.05%ليغلق عند المستوى  2.24دوالر; بارتفاع بلغت
نسبته .2.75%
وفي س���ياق آخر ،تسارعت الش���ركات ومنها القيادية بتحديد مواعيد لعقد إجتماعات مجالس إدارتها وذلك بهدف
مناقش���ة وإقرار البيانات المالية كما في نهاية أيار  2018وأمور أخرى .حيث س���يعقد مجلس إدارة شركة االتصاالت
الفلس���طينية  PALTELإجتماع���ًا بتاريخ  .2018/06/21كما س���يعقد مجلس إدارة الش���ركة العربية الفلس���طينية
لالستثمار  APICاجتماعًا بتاريخ  .2018/06/26وفي نفس السياق ،سيعقد مجلس إدارة بنك االستثمار الفلسطيني
 PIBCاجتماعًا بتاريخ .2018/06/25

تقرير تداول األسبوع
مؤشرات البورصة وأكبر الرابحين
المؤشر /فلسطين

االفتتاح

اإلغالق

التغيير

رمز الشركة

االفتتاح

اإلغالق

التغيير

القدس

539.37

547.47

1.50%

TRUST

3.33

3.66

9.91%

البنوك والخدمات المالية

156.56

157.06

0.32%

MIC

1.60

1.74

8.75%

الصناعة

101.22

101.03

-0.19%

GUI

1.83

1.90

3.83%

التأمين

82.31

85.49

3.86%

PALTEL

4.30

4.45

3.49%

االستثمار

29.06

29.49

1.48%

APIC

2.18

2.24

2.75%

الخدمات

40.48

41.37

2.20%

PADICO

1.31

1.34

2.29%

ملخص أداء األسبوع

ال�ب�ي�ان

األسبوع الحالي

األسبوع السابق

نسبة التغير

المعدل
اليومي
لألسبوع
الحالي

المعدل اليومي
لسنة 2017

نسبة التغير

عدد األسهم

1,307,708

4,171,572

-68.65%

326,927

1,115,900

-70.70%

القيمة بالدوالر

2,554,603

10,177,802

-74.90%

638,651

1,930,330

-66.91%

الشركات األكثر نشاطًا خالل األسبوع
أسعار  52أسبوع

الشركة

عدد األسهم
المتداولة

القيمة بالدوالر

سعر االفتتاح

سعر
اإلغالق

نسبة التغير

APIC

524,669

1,150,958

2.18

2.24

2.75%

2.30

PALTEL

81,826

505,551

4.30

4.45

3.49%

4.85

4.21

QUDS

151,500

295,182

1.96

1.97

0.51%

2.40

1.43

أعلى سعر

أدنى سعر

1.70

ISBK

61,203

119,385

1.95

1.97

1.03%

2.34

1.89

BOP

43,080

107,291

2.50

2.50

0.00%

2.67

2.42

PADICO

72,674

96,628

1.31

1.34

2.29%

1.64

1.25

PRICO

85,186

54,579

0.46

0.46

0.00%

0.65

0.44

AIG

183,359

53,961

0.29

0.29

0.00%

0.49

0.21

PEC

28,580

37,221

1.30

1.32

1.54%

1.44

1.09

WATANIYA

38,297

33,756

0.89

0.88

-1.12%

1.37

0.87
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