
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%0357              446

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.480.480.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.531.57-2.55%21,450           2,206

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.277.41%43184,853         53,784

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.182.151.40%113409,117         880,656(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.780.754.00%528,100         21,127العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.522.64-4.55%71,499           5,348
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.392.4-0.42%1600              2,023
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%782,159,059    5,356,151
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.395.390.00%01,096           5,907
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.850.850.00%0-              0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.831.84-0.54%84,124           7,536
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.951.950.00%6576,751           149,664
 سجاير القدس

JCCJOD0.890.811.25%51,496           1,760
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.153.2-1.56%452,500         165,375
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.280.3-6.67%32,176           614
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.61.60.00%16                  10
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.850.7611.84%61,080           1,250والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.890.854.71%54,087           3,474
 التأمين الوطنية

NICUSD3.453.420.88%116,047         55,211
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.311.34-2.24%94292,211         381,596
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.34.35-1.15%106386,834       2,365,661
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.31.254.00%5351,454           65,984
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.750.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.221.210.83%19261,603       328,937
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.321.320.00%1650              1,210
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.520.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.460.00%1458,030           37,636
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.961.960.00%35113,284       220,872
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.472.470.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.951.864.84%41,756           3,352
البنك الوطني

TNBUSD1.731.730.00%136,199           10,738
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.333.330.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.430.430.00%1116              50
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.890.890.00%2355,037         49,222لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0

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

العملة  نقطة539.37أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.52نقطة أي بنسبة 2.82نقطة منخفضاً 539.37أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة710دوالر نفذت من خالل 10,177,802سهم بقيمة 4,171,572اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

%  1.15دينار منخفضاً بنسبة 4.3أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 10اغالقات 
هذا واغلق سهم باديكو على . صفقة106دينار نفذت من خالل 2,365,661سهم بقيمة 386,834عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول 

اما بالنسبة . دوالر381,596سهم بقيمة 292,211عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 2.24دوالر منخفضاً بنسبة 1.31سعر 
سهم بقيمة 2,159,059حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.5لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر5,356,151

البنك الوطني يبدأ بصرف االرباح النقدية على مساهميه 
%  5، وذلك بواقع 2017عن بدء بصرف االرباح النقدية على مساهميه عن السنة المالية المنتهية 05/06/2018أعلن البنك الوطني يوم الثالثاء الموافق 

حيث سيتم .  5/6/2018من القيمة االسمية للسهم الواحد بناء على ما اقرته الهيئة العامة للبنك في اجتماعها األخير ابتداًء من صبيحة يوم الثالثاء الموافق
ية التي رفعها وبموجب قرار الهيئة العامة والتوص. الصرف من خالل شبكة فروع البنك الوطني في الضفة الغربية وفروع بنك القاهرة عمان في قطاع غزة

.  24/4/2018مليون دوالر لقاعدة مساهمي البنك حسب سجل المساهمين بتاريخ 75أرباح نقدية من رأس المال البالغ % 5مجلس ادارة البنك، سيتم توزيع 
يع األرباح مة لتوزوتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس ادارة البنك الوطني طالل ناصر الدين ان البنك اتبع منذ العام الماضي سياسة سنوية تصاعدية منتظ

.، مؤكدا ان النسبة ستزيد في األعوام المقبلة حيث ان اداء البنك في تطور مستمر%5بحيث انها لن تقل عن 

مليون دوالر487تراجع أصول سلطة النقد الفلسطينية االحتياطية إلى 
وبحسب تقرير االحتياطات. مليون دوالر أمريكي، على أساس شهري، في مايو أيار الماضي487تراجعت األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، إلى 

وعلى أساس سنوي، صعدت . مليون دوالر في أبريل نيسان السابق له501الرسمية المنشور على موقع سلطة النقد، تراجعت األصول االحتياطية من 
وتتألف األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، من . 2017مليون دوالر في أبريل نيسان 418.8ارتفاع من % 18.2األصول االحتياطية بنسبة 

مليون دوالر، بارتفاع من 384.8وبلغت قيمة احتياطات النقد األجنبي حتى نهاية الشهر الماضي،  .احتياطات النقد األجنبي، وسندات مستثمرة بالخارج

.مليون دوالر أمريكي102.2بينما بلغت قيمة السندات المستثمرة بالخارج حتى نهاية الشهر الماضي،  .مليون دوالر في الشهر السابق له399.3

شهور4مليون دوالر قيمة الشيكات المرتجعة في 378.3
واستند المسح . في الشهور األربعة األولى من العام الجاري378.3أظهر مسح لموقع االقتصادي، أن قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بلغت 
ع ملحوظ في وأظهر المسح وجود تراج. ، والمرتجعة منها(الصرف)على أرقام منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بشأن الشيكات المقدمة للتقاص 

كان إجمالي الشيكات المرتجعة في الفترة بين . 2017مقارنة مع الشهور األربعة األخيرة من العام الماضي % 15.3وتيرة الشيكات المرتجعة، بنسبة 
، 2018يأتي التراجع، بعد أن بدأت سلطة النقد الفلسطينية منذ مطلع . مليون دوالر أمريكي446.7، بلغ نحو 2017كانون أول / ديسمبر-أيلول / سبتمبر

.تنفيذ إجراءات وإصدار تعليمات للبنوك، بهدف إعادة ضبط إصدار الشيكات، والتشدد مع أصحاب الشيكات المرتجعة

2018بالمئة حتى نيسان 31صافي اإلقراض ينخفض 
وأوضحت بيانات وزارة المالية والتخطيط، اطلع عليها . 2017بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام 31.4أبريل بنسبة /انخفض صافي اإلقراض حتى نيسان

وصافي . مليون للفترة المناظرة من العام الماضي378مليون شيقل مقارنة مع قرابة 259موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن صافي اإلقراض بلغ حوالي 
بلديات ولشركات للاإلقراض هو المبالغ المخصومة من إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات اإلسرائيلية المزودة للكهرباء والمياه

.مليون العام الماضي950مليون شيقل بعدما كان 900وتتوقع ميزانية العام الجاري صافي إقراض بقيمة . وجهات التوزيع الفلسطينية

المتعلقة بإدارة السيولة" IIIبازل "سلطة النقد تباشر في تطبيق متطلبات 

، ونسبة صافي (LCR)صدرت سلطة النقد، يوم األربعاء، تعليماتها وارشاداتها الموجهة للمصارف العاملة في فلسطين بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة 

رف على ، لتعزيز قدرة المصا"بازل للرقابة المصرفية"، اللتان تعتبران من أدوات اإلصالحات الكمية المقررتان من قبل لجنة (NSFR)التمويل المستقر

.مواجهة مخاطر السيولة

المصارف ة الى تزويد وأوضحت سلطة النقد، أن هذه التعليمات تهدف بشكل أساسي الى إرساء متطلبات سلطة النقد بشأن تطبيق النسبتين المذكورتين اضاف
جال العمل وأشارت إلى أنه في إطار السعي لمواكبة التطورات الرقابية والممارسات الفضلى في م. بإرشادات وتوجيهات للمساعدة في عملية التطبيق

، وتعزيزا لسالمة واستقرار الجهاز المصرفي، وبناًء على قرار وتوجيهات "IIIببازل "المصرفي وخاصة االصالحات التي أقرتها لجنة بازل، فيما يعرف 

وتعمل سلطة النقد حاليا . ، الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية"IIIبازل "المحافظ عزام الشوا بشأن العمل على التبني االستراتيجي الشامل لمتطلبات 

.بشأن مكونات رأس المال ونسبة الرافعة الماليةIIIعلى استكمال تطبيق متطلبات بازل 

مليون دوالر لتنمية القطاع الخاص في فلسطين16: البنك الدولي
فها مليون دوالر، بغية تعزيز االقتصاد الرقمي، وتعبئة موارد محلية للتنمية بوص16أطلق البنك الدولي مشروعين جديدين في األراضي الفلسطينية، بقيمة 

نه سيتم تمويل وأوضح البنك الدولي في بيان، صدر عنه يوم الثالثاء، أ. مصدرا لتهيئة فرص عمل بأمس الحاجة إليها، ال سيما للشباب من الرجال والنساء
قدر بثالثة مليون دوالر، لتنمية القطاع الخاص، من أجل مساندة الشركات الناشئة، وتيسير حصولها على التدريب واالئتمان، ومنحة أخرى ت13منحة بقيمة 

ة للبنك الدولي في وقالت المديرة والممثلة المقيم. ماليين دوالر لتحسين اإلدارة المالية العامة للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة
ي منطقة تعاني القطاع الخاص هو حجر الزاوية للمستقبل االجتماعي، واالقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، وه"الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس 

ت ملحة مثل القيود ب على تحديافي الوقت الحالي من نقص فرص العمل، ال سيما بين الشباب والنساء، وسُيتيح تنمية ثقافة األعمال الرقمية للفلسطينيين التغل  
خدمات العامة إيجاد حلول كما سُيتيح تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم السلع وال: وتابعت. على الحركة واالنتقال، وخفض معدل البطالة المرتفع

".خاصة من أجل التنمية، وتعظيم االستفادة من الموارد العامة الشحيحة

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع ( 22.1)مليون دينار مقارنة مع ( 2.9)حوالي 07/06–03/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لألسبوع ( 110.6)مليون دينار مقارنة مع ( 14.6)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(86.8)السابق وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات . عقداً ( 6537)مليون سهم، نفذت من خالل ( 11.5)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض ( 2096.0)نقطة مقارنة مع ( 2066.0)األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 140)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 1.43)نسبته 

.شركة( 77)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 35)

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.33نقطة أي بنسبة 9.67نقطة مرتفعا  2,96.13اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار 14,079درهم نفذت من خالل 1,316,567,656سهم بقيمة 858,102,839خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد . عن االغالق السابق% 6.538مرتفعا بنسبة 5.54درهم وأغلق على 213,306,229سهم بقيمة 38,877,203العقارية 
12.821درهم مرتفعا بنسبة 2.20درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 102,760,114سهم بقيمة 48,418,207بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 


