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إسرائيل تمنع دخولها إلى القطاع بزعم االستخدام المزدوج

غزة :شح كبير في أسياخ اللحام يوقف عمل عشرات ورش الحدادة
كتب محمد الجمل:
اضطرت عش���رات ورش الحدادة للتوقف ع���ن العمل ،وعانى
مئات الحدادين من ظروف معيش���ية قاسية ،بعد تفاقم أزمة
"أس���ياخ اللح���ام" ،في قطاع غزة ،مع اس���تمرار من���ع االحتالل
إدخالها من خالل معبر كرم أبو س���الم ،وتعذر جلبها من مصر
عبر أنفاق التهريب.
فقد ارتفع ثمن السيخ الواحد ألكثر من عشرين ضعفًا ،فبعد
أن كان يباع مقابل عشر شيكل ( ،)10/1أصيب يباع حاليًا ما بين
 4-3شواكل ،إضافة إلى ندرته وصعوبة العثور عليه.
الحداد محمد صالح ،أكد أن مش���كلة "أسياخ اللحام" ،ممتدة
من���ذ ما بعد عدوان  ،2014لكنها تش���هد حاالت مد وجذر ،ففي
بعض األوقات تكون متوفرة وبثمن معقول ،وفي أحيان كثيرة
تكون نادرة وأسعارها مرتفعة ،لكن منذ شهرين األمور تزداد
سوءا ،وباتت السلعة المذكورة شحيحة في قطاع غزة عمومًا.
وأك���د صالح أن هذه الس���لعة مهمة جدًا لعم���ل الحدادين،
وهي ضرورية بل أساس���ية في صناع���ة األبواب والنوافذ ،وكل
م���ا يتعلق بعمل ورش الحدادة ،وبدونه���ا تتوقف األخيرة عن
العمل.

وأش���ار إلى أن األزم���ة المذكورة مضاف���ة للوضع االقتصادي
الصعب الذي يعيش���ه المواطنون في قطاع غزة ،أوقفا عملهم
بصورة ش���به كاملة ،فحتى لو جاء زب���ون يطلب تنفيذ عمل ما،
فقد نضطر لطلب س���عر أعل���ى ،نظرا لزي���ادة التكلفة الرتفاع
أس���عار األس���ياخ ،وهذا قد يدف���ع المواطني���ن لتأجيل بعض
األعمال ،نظرًا الرتفاع التكاليف.
ونوه صالح إلى أن بعض التجار اس���تغلوا األزمة ،ويبيعون ما
كانوا يخزنونه من الس���لعة بأسعار عالية ،مطالبًا بفرض رقابة
على األسواق.
ومنعت إس���رائيل العشرات من مواد الخام من بينها "أسياخ
اللحام" ،وبعض المواد الكيميائية التي تس���تخدم في صناعة
الدهانات من دخول القطاع ،بزعم "االستخدام المزدوج".
ومنذ عدة س���نوات تدخل السلعة المذكورة من مصر مهربة
عبر األنفاق ،غير أن بعض المطلعين على عمل األنفاق أكدوا أن
شحها يعود لعدة عوامل ،أبرزها الحمالت المصرية المستمرة
عل���ى الحدود ،وصعوب���ة التهريب ،إضافة إل���ى تواجد عناصر
مس���لحة من تنظيم "داعش" ،عل���ى الطرقات المؤدية للمناطق
الحدودية ،ومنع البضائع من الوص���ول لمدينة رفح المصرية،
وحتى مصادرة بعضها ،وفي مقدمتها "أسياخ اللحام".

أما الش���اب أحمد عابدين ،ويعمل حدادا ف���ي إحدى الورش،
فأكد أنه فقد مصدر دخله باستثناء أيام معدودة يعمل فيها،
موضحًا أنه كان يعمل في الورشة بصورة يومية ،لكن منذ شح
"أس���ياخ اللحام" ،وارتفاع أس���عارها باتت الورشة ال تتلقى إال
طلب���ات محدودة لتنفيذ أعمال حدادة ،م���ا دفع مالكها للطلب
منه البقاء في المنزل لحين استدعائه.
وأوضح عابدين أن صاحب الورش���ة وقبل أن يبدأ بالعمل في
حال توفرت طلبيات ،يس���عى لتوفير كامل احتياجه من سياخ
اللحام ،وقد يضطر للتوجه إل���ى أكثر من محافظة في القطاع،
بحثا عن األس���عار األرخص ،قائال :ثمن كرتونة األسياخ ارتفع
من  20ش���يكل إلى أكثر من  ،400إضافة إلى أن النوعيات التي
قد تتوفر رديئة ،وتنفذ سريعًا.
أما المواطن ياس���ر نعيم فأكد أن���ه كان ينوي القيام ببعض
األعمال في منزله ،من بينها تركيب حمايات معدنية للنوافذ،
وتوجه ألكثر من حداد ،ففوجئ بارتفاع التكاليف بس���بب أزمة
األسياخ.
ون���وه إلى أنه استش���ار أكث���ر من صدي���ق ،والجميع نصحه
بالصبر والتريث ،لعل األزمة تح���ل ،أو تتراجع في حال توفرت
كميات من السلعة في األسواق.

صندوق "ابتكار" يستثمر في تطبيق
"بامبي نوتس" الخاص برياض األطفال
رام الله  -أعلن صندوق ابتكار؛ صندوق االستثمار في الشركات
الفلسطينية الناشئة ،عن االستثمار في تطبيق بامبي نوتس.
وبامبي نوت���س هو تطبيق تم تطويره بش���راكة فلس���طينية
تش���يلية يهدف إلى تطوي���ر القطاع التعليم���ي لمرحلة ما قبل
المدرس���ة (رياض األطف���ال ودور الحضانة) ف���ي الوطن العربي،
من خالل تطوير نظام تواصل وتطبيق س���هل االستخدام وعالي
الخصوصية للهواتف الذكية ،من شأنه تسهيل عملية التواصل
بين أولياء األمور ورياض األطفال.
ويشير عودة عواد ،الرئيس التنفيذي لبامبي نوتس في الشرق
األوسط ،إلى أن الهدف هو تزويد رياض األطفال بتطبيق مواكب
للتكنولوجيا الحديثة ،ومس���اعدة أولياء األمور في متابعة تطور
أطفالهم بشكل سهل وعالي الخصوصية.
إضافة إلى ذل���ك ،فإن البرنامج يهدف إلى اس���تبدال التكلفة
الحالية الت���ي تنفقها الحضانات على اس���تخدام وطباعة الورق
والمكالم���ات الهاتفي���ة ،والوق���ت الذي تقضي���ه المربيات على
منص���ات التواص���ل االجتماع���ي لنش���ر المعلوم���ات المتعلقة
بالحضانات ورياض األطفال.
كما يس���اعد التطبي���ق أولياء األم���ور في متابع���ة وحفظ أداء
وتطور أطفالهم ف���ي النواحي التعليمية ،واالجتماعية ،من خالل
تعبئة المربيات لمعلومات الطفل سواء كانت عن تناول الوجبات

اليومي���ة ،أو عن العادات والس���لوكيات ،كما تتي���ح ميزات بامبي
نوتس معرفة نش���اطات الطف���ل اليومية ،ومتابع���ة الفعاليات
القادمة .ويتم حفظ جميع المعلومات التي ترس���ل ما بين أولياء
األمور ورياض األطفال بش���كل تلقائ���ي؛ ويحصل كل منهما على
نس���خة من هذه المعلومات ،وال يمكن ألي طرف خارجي الحصول
على هذه المعلومات لضمان المحافظة على الخصوصية.
وصرح حبيب حزان ،مدير صندوق ابتكار " :نرى أن هناك فرصة
كبيرة لنجاح تطبيق بامبي نوتس في فلس���طين والوطن العربي،
فهو األول من نوعه في المنطقة ،من حيث ش���موليته ومواكبته
للتكنولوجيا الحديثة وس���هولة استخدامه ،كما أنه الوحيد الذي
يدعم اللغتين العربية واإلنجليزي���ة .تطبيق بامبي نوتس يتيح
لرياض األطفال فرصة تقديم خدمات منافسة وجديدة ،وسهلة
االس���تخدام ،كما يتيح ألولي���اء األمور الفرصة ب���أن يكونوا على
معرفة وتفاعل أكبر مع ما يدور بيوم طفلهم"
وفيم���ا يتعلق به���ذه المعلوم���ات وكيفية االس���تفادة منها
وتقديم تغذية راجعة ألولياء األمور ،فتستطيع كل مربية ادخال
مالحظاتها ع���ن الطفل من خ�ل�ال خاصية "مالحظ���ات المربية"،
وبإم���كان أولي���اء األمور االط�ل�اع عليه���ا ومراقبتها ،ومش���اركة
تعليقاته���م الخاصة مع المربي���ة من خالل الرس���ائل المجانية
الخاصة على التطبيق بسهولة وخصوصية تامة.

ويعتبر اس���تثمار صندوق ابت���كار في تطبي���ق بامبي نوتس
خطوة مهمة لنش���ر التطبيق في فلس���طين إضافة إلى فتح آفاق
جديدة لمواصلة طرح التطبيق وتشغيله في الوطن العربي .حاليا
يقوم بامبي نوتس بخدمة أكثر من  ١٠٠٠مستخدم في فلسطين
األردن ،والسعودية.
يذكر أن صندوق ابتكار يس���تثمر في الش���ركات الفلسطينية
االناش���ئة ،حيث تبدأ االستثمارات في المراحل المبكرة من خالل
مسرعات األعمال المحلية وتستمر في المراحل الالحقة وقد تضم
سلسلة من االس���تثمارات في محفظة الشركات ونموها .تهدف
اس���تراتيجية االس���تثمار التي تبناها الصندوق إلى إغالق فجوة
كبيرة ف���ي التمويل ف���ي المرحلة ما بين التس���ريع ورأس المال
المجازف والمس���تثمرين اآلخرين في مراحل الحقة .كما يهدف
إلي زيادة العوائد للمس���تثمرين من خالل مس���اعدة الش���ركات
الفلس���طينية على تلبي���ة االحتياج���ات اإلقليمي���ة والعالمية.
لمزيد م���ن المعلومات ،يرجى زيارة الموق���ع اإللكتروني www.
ibtikarfund.com
الجدير ذك���ره ان بامبي نوتس هو تطبي���ق ومنصة الكترونية
متعددة اللغات مبنية على أساس االشتراك الشهري ٬يعمل على
تفعيل التواصل بين المربيات وأولياء األمور .لمزيد من المعلومات
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.bambinotes.me

ارتفعت بنسبة  %36العام الماضي

الكويت تتوسع في إصدارات الدين لتعويض إيرادات النفط المتراجعة
الكوي���ت " -األناضول" :أظهر مس���ح لـ" األناض���ول" ،ارتفاع إصدارات
الدين لدولة الكويت 36 ،بالمائة خالل عام .2017
وبحس���ب المس���ح ،فإن قيمة إصدارات العام الماضي سجلت 13.33
ملي���ار دينار ( 44.2مليار دوالر) ،مقارنة ب���ـ  9.8مليار دينار ( 32.5مليار
دوالر) في .2016
وشمل المسح ذاته ،إصدارات أذون وسندات الخزانة المحلية وسندات
وتورق ،مضافا إليها الس���ندات الدولية الت���ى باعتها الكويت ألول مرة
العام الماضي.
وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بـ  2.41مليار
دينار ( 8مليارات دوالر) في آذار  2017ألجل  5و 10سنوات.
وبحسب المسح ،باع بنك الكويت المركزي سندات محلية (يمتد أجلها
بين عام إلى  10أع���وام) بقيمة  3.1مليارات دينار ( 10.3مليارات دوالر)
العام الماضي.
وبذلك قفزت قيمة الس���ندات المحلية بنس���بة  121بالمائة في العام
الماضي ،مقارنة بـ  1.4مليار دينار ( 4.64مليار دوالر) في .2016
أما إصدارات أذون الخزانة والس���ندات والتورق المقابل ،أظهر المسح
بيع نحو  7.82مليارات دينار ( 25.9مليار دوالر).
و"س���ندات والتورق المقابل" هي س���ندات محلية يطرحها "المركزي"
للبنوك بغرض تنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي.
وتخطط الكويت للتوس���ع في إصدارات الدين المحلية والعالمية بعد
الحصول على موافقة من المجلس التشريعي.

األم���ة الكويتي (البرلمان) ،األحد الماضي ،على مش���روع قانون يأذن
للحكومة برفع س���قف الدين إلى  25مليار دين���ار كويتي ( 83مليار
دوالر) ومد فترة االقتراض إلى  30سنة.
وسيس���مح القانون للكويت بزيادة س���قف الدين م���ن  10مليارات
دين���ار ( 33.2مليار دوالر) بآج���ال تصل إلى  10س���نوات في الوقت
الحالي.
ويبل���غ الدين المحلي الكويتي حالي���ًا نحو  4.76مليارات دينار (16
مليار دوالر) ،أما الدين الخارجي فيشمل على رصيد السندات البالغة
 8مليارات دوالر.
وتتضم���ن الموافق���ة ،وفق مش���روع القان���ون ،عقد ق���روض عامة
وعمليات تمويل من األسواق المالية المحلية والعالمية.
وبحسب المس���ح ،لم يتجاوز رصيد أدوات الدين العام نحو ملياري
دينار ( 6.6مليار دوالر) منذ األزم���ة المالية العالمية ،إال في حزيران
 ،2016ث���م تجاوز  4ملي���ارات دينار ( 13.3مليار دوالر) خالل الس���نة
المالية الماضية .2017-2016
يأتي مش���روع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار
النفط الخام ،الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبالد.
وحذرت وكالة "فيت���ش" الدولية للتصنيف االئتماني ،الكويت من
إمكاني���ة تآكل األم���وال االحتياطية المقدرة بنح���و  116مليار دوالر
بشكل كامل خالل  10سنوات ،إذا استمر االعتماد عليها في سد عجز
الموازنة.

رفع سقف الدين

خطوة اضطرارية

ووافقت لجنة الش���ؤون المالية واالقتصادي���ة البرلمانية بمجلس

قال الخبير االقتصادي الكويتي عدنان الدليمي ،إن اتجاه الكويت

شركة "ولمارت" تزيد الحد األدنى
لألجور إلى  11دوالرًا في الساعة
واش���نطن  -أ ف ب :اعلنت مجموعة "ولمارت" االميركية
العمالقة انها رفعت الحد االدنى لالجور الكثر من مليون
موظف لديها الى  11دوالرا في الساعة مؤكدة ان االصالح
الضريب���ي الذي اقر في كان���ون االول يجعل هذه الزيادة
ممكنة.
وس���تدفع "ولم���ارت" ال���ى موظفيه���ا كذل���ك ع�ل�اوة
اس���تثنائية ق���د تصل الى ال���ف دوالر وستوس���ع إجازة
االمومة واالبوة.
ّ
وقال المدير العام للمجموعة دوغ ماكميلن "نحن نقيم
الفرص المتاحة بفضل االصالح الضريبي لالستثمار اكثر
بزبائننا وموظفينا وتعزيز نشاطنا االمر الذي سيصب في
مصلحة المساهمين".
وتش���كل "ولم���ارت" اكبر ش���ركة موظف���ة للعمال في
الوالي���ات المتحدة وهي تحذو بذلك حذو ش���ركات اخرى
اعلن���ت زيادة المخصص���ات االجتماعي���ة لموظفيها اثر
خفض الضرائب الذي اقترحته ادارة دونالد ترامب واقره

الكونغرس .وتراجعت نس���بة الضريبة على الشركات من
 %35الى .%21
وسبق لش���ركات "اميريكن ايرالينز" و"ايه تي اند تي"
و"ويلز فارغو" ان منحت عالوات ال بل زيادة في االجور في
االسابيع االخيرة.
وقال وزير الخزانة س���تيفن منوتش���ين ان  130شركة
اعلنت ع�ل�اوات بعد اقرار خفض الضرائب مع اس���تفادة
مليوني اميركي منها.
إال ان المش���ككين يعتبرون ان ه���ذه المبادرات زهيدة
مقارنة باالرباح المتوقعة من خفض الضرائب الكبير هذا.
واالجراءات الت���ي اعلنتها "ولمارت" العمالقة في مجال
البيع بالمفرق ستكلف المجموعة  400مليون دوالر خالل
السنة المالية الحالية و 300مليون في السنة التالية.
والح���د االدنى لالجور على الصعي���د الفدرالي هو 7,25
دوالر منذ العام  .2009إال ان  29والية والعاصمة الفدرالية
واشنطن تعتمد اجرا اعلى.
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لط���رح أدوات الدي���ن محلي���ا وخارجيا خط���وة اضطرارية لس���د عجز
الموازنة المحقق للس���نة الرابعة على التوالي ،والناتج عن انخفاض
أسعار النفط العالمية المصدر الرئيسي لإليرادات.
وبل���غ عجز الموازنة الكويتية نحو  8.9ملي���ارات دينار ( 29.5مليار
دوالر) خ�ل�ال العام المالي  ،2017 -2016مقابل توقعات بوصول العجز
 7.9مليارات دينار ( 26.2مليار دوالر) بالعام المالي الجاري.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع نيسان ،وتنتهي في آذار من
العام التالي ،وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأض���اف "الدليمي" في اتصال هاتفي م���ع "األناضول" ،أن الكويت
بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لإلنفاق على خطط التنمية مع التحوط
من تبعات مخاطر الجيوسياس���ية بالمنطقة ،وعدم اس���تنزاف موارد
صندوق األجيال القادمة في سد العجز.
وصندوق األجيال القادمة تأسس في  ،1976ويهدف إلى االستثمار
في األس���هم العالمية والعق���ارات لمصلحة أجيال المس���تقبل ،عبر
تحويل  50بالمائة من رصيد صن���دوق االحتياطي العام ،إضافة إلى
إيداع ما ال يقل عن  10بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في
الصندوق ،إلعادة استثمار العائد من اإليرادات.
وحذر الخبير االقتصادي ،من مخاطر التوسع في عمليات االقتراض
الحكومي والتي ستزيد األعباء على المدي الطويل ،إال يمكن االشتراط
على وضع سقف لحد الفائدة ال يجب تخطيه ،وفي حال تجاوزه يقوم
صندوق األجيال بشراء الدين لتقليل المخاطر.
وتابع الديلمي" :يمكن إيقاف اس���تقطاع نس���بة  10بالمائة سنويا
من إيرادات النفط لصندوق األجيال وتوجيه لس���د العجز خالل عدة
سنوات لحين تحسن أداء الموازنة ،بدال من االقتراض بشكل مباشر".

ارتفاع مبيعات السيارات في روسيا
العام الماضي ألول مرة منذ 2012
موسكو  -د ب أ :أظهرت البيانات االقتصادية الصادرة ،أمس ،ارتفاع مبيعات
الس���يارات في روس���يا ،خالل العام الماضي ،وذلك ألول مرة منذ  ،2012وهو ما
يشير إلى تعافي االقتصاد الروسي المتعثر من حالة الركود.
وذكر اتحاد الش���ركات األوروبية "أيه.إي.بي" أن مبيعات السيارات في روسيا
وصلت ،خالل العام الماضي ،إلى 59ر 1مليون سيارة بزيادة نسبتها  %12تقريبًا
مقارنة بالعام السابق.
وقال "يورج شرايبر" خبير سوق السيارات في االتحاد :إن "الطريق للوصول إلى
التعافي الكامل للسوق ما زالت طويلة ،لكن تم إنجاز الخطوة األولى بالفعل".
وبحسب بيانات االتحاد ،فإن روسيا هي خامس أكبر سوق للسيارات في أوروبا
بعد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وكان اقتصاد روسيا بدأ يعاني من الركود عام  ،2013في الوقت الذي تراجعت
فيه س���وق السيارات الروسية من أعلى مستوى لها على اإلطالق والذي سجلته
في  2012وبلغت 9ر 2مليون سيارة.
وكانت روسيا احتلت إقليم القرم في أوكرانيا المجاورة ،والذي أعلن انفصاله
وانضمامه إلى روس���يا ،حيث ردت أوكرانيا بإطاحة بالرئيس الموالي لروس���يا.
كما رد االتحاد األوروبي والقوى الغربية الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية على
روسيا.

قطر تعتزم بيع سندات دولية قيمتها
 9مليارات دوالر خالل الربع األول
نيوي���ورك  -د ب أ :ذكرت تقارير إخبارية أن قطر تس���تهدف
بيع س���ندات بقيمة  9ملي���ارات دوالر ،خالل الربع األول من العام
الحالي؛ لتمويل العجز في ميزانيتها.
ونقل���ت وكالة "بلومب���رج" لألنب���اء االقتصادية ،ع���ن مصادر
وصفتها بالمطلعة ،القول :إن مسؤولي الحكومة القطرية يجرون
محادث���ات مع عدد من البنوك الدولية بش���أن الط���رح المنتظر،
مضيفة :إنه من المحتمل أن يكون حجم الطرح في حدود الطرح
الذي س���بق أن نفذته قطر الع���ام  2016وكان بقيمة  9مليارات
دوالر.
وبحس���ب الوكال���ة اإلخبارية ،فإن���ه من المتوق���ع تراجع عجز
الميزانية القطرية خالل العام الحالي مع نجاح االقتصاد القطري
ف���ي امتصاص تداعيات المقاطعة االقتصادية والدبلوماس���ية

التي فرضتها الس���عودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين
ومص���ر عل���ى الدوحة؛ بدع���وى مس���اندتها ألنش���طة إرهابية
تستهدف هذه الدول ،وهي االتهامات التي تنفيها قطر تمامًا.
وكان���ت دول الخلي���ج النفطية لجأت إلى طرح س���ندات ،خالل
العام الماضي؛ لمواجهة نقص إيراداتها نتيجة تراجع أس���عار
النفط .وطرحت الس���عودية س���ندات بقيم���ة 5ر 21مليار دوالر
فيما طرحت أبو ظبي س���ندات بقيمة  10مليارات دوالر والكويت
سندات بقيمة  8مليارات دوالر.
في الوقت نفس���ه ،تبحث الس���عودية وأبو ظب���ي مع عدد من
البنوك الدولية طرح س���ندات جديدة في أسواق المال العالمية
خ�ل�ال الربع األول م���ن العام الحالي ،بحس���ب م���ا نقلته وكالة
"بلومبرج" عن مصدرها.

تحويالت المصريين في الخارج ترتفع  %28في  5شهور
القاه���رة  -األناضول :قال البنك المرك���زي المصري ،أول من
أم���س :إن تحوي�ل�ات المصريين العاملين ف���ي الخارج ارتفعت
بنس���بة  28بالمائة على أساس س���نوي ،خالل الفترة من تموز
وحتى تشرين الثاني .2017
وأوضح ،في بيان ،أن تحويالت المصريين العاملين في الخارج
بلغت خ�ل�ال الفترة من تموز وحتى تش���رين الثاني  2017نحو
 10.4ملي���ار دوالر ،مقابل  8.1مليار دوالر في الفترة المقابلة من
العام السابق.
وأضاف :إن تحويالت المصريين العاملين في الخارج ارتفعت
إلى  2.2مليار دوالر في تش���رين الثان���ي  2017مقابل  2.1مليار
دوالر خالل نفس الشهر من العام .2016
وأش���ار البنك إلى أن تلك "الزيادة دليل على ثقة المصريين
في الجهاز المصرفي".

ً
ونف���ذت مصر في  3تش���رين الثان���ي  ،2016تحري���رًا كامال
لعملته���ا المحلي���ة مقابل العم�ل�ات األجنبي���ة؛ بحيث تخضع
لقواعد الع���رض والطلب ،بعيدًا عن تدخالت البنك المركزي في
تحديد أسعار الصرف.
وتزاي���دت تحويالت العاملي���ن المصريين في الخ���ارج ،عبر
النظ���ام المصرفي الرس���مي ،بعد تحرير س���عر الجنيه ،وغياب
الفارق بين س���عري الدوالر في الس���وقين الرس���مية والموازية
(السوداء).
وقبل قرار تحرير س���عر الجنيه ،بلغت نسبة فارق سعر صرف
الدوالر بين الس���وق الرس���مية والموازية (الس���وداء) نحو 100
بالمائة؛ ما دفع الزدهار السوق السوداء.
وش���كلت تحويالت المصريين العاملين في الخارج ،مساندة
قوية لالقتصاد المصري بعد ثورة  25كانون الثاني .2011

تقرير التداول األسبوعي [2018 [01/11-08

“مؤشر القدس يغلق عند المستوى  578.10نقطة”

هدوء نسبي في البورصة مع زيادة ترقب االفصاحات السنوية
لم تتصف جلسات تداول األسبوع الثاني من العام  2018بأي نوعيه ،حيث انحسرت التحركات الروتينية
ذات التأثير السعري في بورصة فلسطين خالل هذا األسبوع وغلب التحفظ على تصرفات المستثمرين مع
دخول البورصة مرحلة الترقب الروتيني للبيانات المالية السنوية للشركات المدرجة وما ستؤول قرارتها
ّ
االستثمارية بناءا عليها .حيث أغلق مؤشر القدس في هذا األسبوع عند المستوى  578.10نقطة; بإرتفاع
بنسبة  % 0.59عن إغالقه في األسبوع السابق .ومن حيث مؤشرات السيولة ،اتصفت بالبطء مع دخول
روتينية بدء موسم التنقالت بين أسهم الشركات المدرجة – خصوصًا القيادية منها – بناءًا على توقعات
العائد اإلستثماري .حيث ومع دخول العام  2018تبتدء الدورة الروتينية في السوق المالي ،والتي مع تتابع
مفاصلها ،يتباين األثر السعري مع تباين سلوك المتداولين .فتنهي السنة المالية ويبدأ اإلفصاح السنوي،
ومن ثم اإلعالن عن توجهات توزيع األرباح ،واالستحقاق ،وأخيرًا بقياس العائد على االستثمار .يأتي هذا
بانعكاسات كفؤة ودورات روتينية يسهل توقعها إذا ما بقيت العوامل األخرى ثابتة.
وضمن ديناميكيات األسعار ،يسجل السعر الحالي لسهم شركة االتصاالت الفلسطينية  – PALTELأكبر
شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية والسهم األعلى وزنًا في مؤشر القدس -ارتفاعًا بنسبة 3.14
 %عن أدنى إغالق له منذ  52أسبوع ،وانخفاضًا بنسبة  % 11.37عن أعلى إغالق له منذ  52أسبوع.
كما ويسجل السعر الحالي لسهم أكبر شركة استثمار من حيث القيمة السوقية – فلسطين للتنمية
واالستثمار  – PADICOارتفاعًا بنسبة  % 43.56عن أدنى إغالق له منذ  52أسبوع ،وانخفاضًا بنسبة
 % 11.59عن أعلى إغالق له منذ  52أسبوع .ومن ناحية سهم أكبر بنك من حيث القيمة السوقية – بنك
فلسطين - BOPفيسجل سعره الحالي ارتفاعًا بنسبة  % 9.17عن أدنى إغالق له منذ  52أسبوع ،وانخفاضًا
بنسبة  % 8.07عن أعلى إغالق له منذ  52أسبوع .أما السهم القيادي – سهم الشركة العربية الفلسطينية
لإلستثمار  – APICفيسجل إغالقه الحالي إرتفاعًا بنسبة  % 26.54عن أدنى إغالق له منذ  52أسبوع،
واستقرارًا دون نسبة تغير عن أعلى إغالق له منذ  52أسبوع.
وضمن األخبار الجوهرية لهذا األسبوع ،ستعقد الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية
ّ
لالتصاالت  WATANIYAاجتماعًا غير عاديا بتاريخ  2018/01/23وذلك لمناقشة زيادة رأس مال الشركة
من  258.00مليون دوالر إلى  293.00مليون دوالر من خالل طرح  35.00مليون سهم/دوالر لالكتتاب الثانوي
العام لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة وكما بتاريخ اجتماع الهيئة
العامة غير العادية .وفي البورصة ،حقق سهم الوطنية موبايل مكاسب بنسبة  % 2.70عن إغالقه في
األسبوع السابق ،ليسجل  1.14دوالر بعد تداوالت بلغت  0.39مليون دوالر.
تقرير تداول األسبوع
مؤشرات البورصة وأكبر الرابحين

المؤشر /فلسطين

االفتتاح

اإلغالق

التغيير

رمز الشركة

االفتتاح

اإلغالق

التغيير

القدس

574.72

578.1

0.59%

GMC

0.83

0.92

10.84%

البنوك والخدمات المالية

163.37

164.29

0.56%

AIG

0.27

0.29

7.41%

الصناعة

98.21

98.88

0.68%

PIBC

1.35

1.43

5.93%

التأمين

71.31

71.79

0.67%

AZIZA

2.62

2.75

4.96%

االستثمار

30.22

30.16

-0.20%

MIC

1.08

1.13

4.63%

الخدمات

44.36

44.67

0.70%

APIC

1.98

2.05

3.54%

ملخص أداء األسبوع
الـبـيـان

األسبوع الحالي

األسبوع السابق

نسبة التغير

المعـــدل اليومـــي المعدل اليومي
لسنة 2017
لألسبوع الحالي

نسبة التغير

عدد األسهم

3,515,606

5,531,060

-36.44%

878,902

1,115,900

-21.24%

القيمة بالدوالر

4,793,117

8,683,967

-44.80%

1,198,279

1,930,330

-37.92%

الشركة

عـــدد األســـهم
المتداولة

القيمة بالدوالر

الشركات األكثر نشاطًا خالل األسبوع
ســـعر
سعر االفتتاح
اإلغالق

أسعار  52أسبوع

نســـبة
التغير

أعلى سعر

أدنى سعر

APIC

621,587

1,239,293

1.98

2.05

3.54%

2.02

1.62

PIBC

569,406

789,778

1.35

1.43

5.93%

1.43

0.95

BOP

193,834

504,112

2.62

2.62

0.00%

2.85

2.4

WATANIYA

344,577

389,921

1.11

1.14

2.70%

1.37

0.82

PALTEL

52,152

337,521

4.6

4.6

0.00%

95.1

4.46

AIG

919,663

266,808

0.27

0.29

7.41%

0.49

0.13

BPC

44,087

232,570

5.4

5.3

-1.85%

5.45

4.85

QUDS

100,220

210,695

2.11

2.11

0.00%

2.13

1.2

PADICO

138,017

196,113

1.43

1.45

1.40%

1.64

1.01

PRICO

262,748

178,598

0.52

0.47

-9.62%

0.65

0.46
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