
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.250.80%11,100           1,386

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.480.480.00%25,380           3,642

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.531.530.00%1300              459

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.290.00%73183,359         53,961

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.242.182.75%198524,669         1,150,958(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.760.78-2.56%41,623           1,280العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.522.520.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.390.42%66,725           22,764
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%4843,080         107,291
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.385.39-0.19%5292              1,571
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

GUIUSD1.91.833.83%81,050           1,991
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.971.951.03%2761,203           119,385
 سجاير القدس

JCCJOD0.830.89-6.74%132                37
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.163.150.32%21,000           3,155
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.280.280.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.68.75%4710              1,223
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.850.850.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.890.890.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.513.451.74%2234              821
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.341.312.29%3472,674           96,628
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%21,250           846
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.454.33.49%8381,826         505,551
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.321.31.54%2128,580           37,221
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.750.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.221.220.00%0-              0
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.321.52%1500              945
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.520.00%02,953           10,496
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.460.00%1285,186           54,579
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.971.960.51%42151,500       295,182
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%07,940           33,037
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.472.470.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.951.950.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.751.731.16%95,522           9,642
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.663.339.91%3167              591
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%1300              6,093
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.430.430.00%0256              110
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.880.89-1.12%2838,297         33,756لالتصاالت

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 حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.50نقطة أي بنسبة 8.10نقطة مرتفعاً 547.47أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة618دوالر نفذت من خالل 2,554,603سهم بقيمة 1,307,708اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

%  3.49دينار مرتفعاً بنسبة 4.45أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط3شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 15اغالقات 

هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة83دينار نفذت من خالل 505,551سهم بقيمة 81,826عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول 

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر96,628سهم بقيمة 72,674عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 2.29دوالر مرتفعاً بنسبة 1.34

.دوالر 107,291سهم بقيمة 43,080حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.5فلسطين، فقد اغلق على 

في أيار% 0.87التضخم السنوي في فلسطين ينكمش بنسبة 

وبحسب بيان صادر عن الجهاز . على أساس سنوي% 0.87، السنوي في فلسطين، خالل مايو أيار الماضي، بنسبة (التضخم)انكمشت أسعار المستهلك 

ه في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعاً نسبت% 2.89المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تراجعت نسب التضخم بنسبة 

، سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك 2018وبمقارنة البيانات لألشهر الخمسة األولى من العام . في الضفة الغربية% 0.40في القدس، وبنسبة % 0.76

في الضفة % 0.86في قطاع غزة، وبمقدار % 1.95ويتوزع االنكماش بواقع . مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق% 1.11في فلسطين انكماشا مقداره 

.في القدس% 0.18الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 

ماليين دوالر4عقد حوافز تكنولوجيا المعلومات يتجاوز ": االقتصاد الفلسطينية"

70ثر من يد منه أكقالت وزيرة االقتصاد الفلسطينية، إن عقد حزمة الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سيستف

فرصة عمل 350وأشارت عبير عودة، إلى أن العقد سيساهم في خلق أكثر من   .مشروعاً سواء مشاريع جديدة أو مشاريع قائمة خالل مدة تطبيق العقد

ألف دوالر على شكل قيمة مضافة وبدالت تعامل 480مليون دوالر، وتحقيق عائدات للخزينة تقدر بنحو 4مباشرة من خالل حجم استثمار يتجاوز 

تقديم وبينت عودة، أن عقد حزمة الحوافز يشمل أربعة أنواع من الحوافز، حيث يستهدف النوع االول مشاريع شركات الرياديين من خالل .باالستثمار

ريع وبحسب الوزيرة فان النوع الثاني يستهدف المشاريع الجديدة بما فيها مشا .الحوافز المعتادة باإلضافة لتسهيل عملية تسجيل النشاط وعنوان المشروع

2أو 4للمدد % 0بة الدخل لنسبة الرياديين أو المشاريع القائمة سواء استفادت أم لم تستفد من الحوافز مسبقاً وبالترتيب تستفيد المشاريع من تخفيض ضري

ج البحث والتطوير أما النوع الثالث من عقد الحوافز فهو مخصص للمستثمرين والشركات التي ترغب بالمساهمة في تمويل برام. سنوات بالترتيب3أو 

ف النوع الرابع هدتفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشركات الريادية أو الجديدة او القائمة أو الجامعات أو المراكز البحثية المعتمدة، بينما يس

ة طة من ناحيبرامج التمويل واإلقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق هذا النظام معاملة المشاريع الصغيرة والمتوس

.الضريبة المستحقة

2017مليون دوالر قيمة أقساط التأمين المدفوعة في فلسطين خالل 255

وبحسب بيانات منشورة على . مليون دوالر255.4أظهرت معطيات رسمية، أن إجمالي األقساط المدفوعة لشركات التأمين خالل العام الماضي، بلغت 

وتعمل في السوق . مليون دوالر أمريكي144.3، نحو 2017موقع هيئة سوق رأس المال، بلغ إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خالل 

وتصدرت األقساط لتأمين . موظفا1245وكيال، وتشغل قرابة 262فرعا و141شركات تأمين، تملك قرابة 9الفلسطينية، حتى نهاية العام الماضي 

وتعمل شركات . مليون دوالر29.7مليون دوالر أمريكي، تبعتها في المرتبة الثانية األقساط على التأمين الصحي، بقيمة 168.6المركبات، بقيمة بلغت 

.قطاعات كتأمين المركبات والعمال والتأمين الصحي وتأمين الحريق والتأمين البحري وغيرها9التأمين في السوق الفلسطينية، على تأمين 

إليك حصة كل شركة من اكتتاب أقساط التأمين في فلسطين.. ترست أوال

ي أمين المكتتبة فأظهر مسح لالقتصادي، أن شركة ترست للتأمين، تصدرت شركات التأمين العاملة في فلسطين، من حيث حصتها في إجمالي أقساط الت

طينية، كأكثر شركة وبحسب بيانات لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تصدرت شركة ترست للتأمين، الشركات التسع العاملة في السوق الفلس. 2017

50.6في المرتبة الثانية جاءت شركة التأمين الوطنية، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت. مليون دوالر54.7تملك حصة في أقساط التأمين المكتبة، بقيمة 

ساط مكتتبة في المرتبة الثالثة، جاءت شركة العالمية المتحدة للتأمين، بإجمالي أق. من إجمالي األقساط المكتتبة% 20مليون دوالر أمريكي، تشكل نسبتها 

وأظهرت معطيات رسمية، أن إجمالي األقساط المدفوعة لشركات . مليون دوالر38مليون دوالر أمريكي، تليها شركة التكافل للتأمين بـ 42.4بلغت 

.مليون دوالر255.4التأمين خالل العام الماضي، بلغت 

مستثمر أجنبي في بورصة فلسطين خالل أيار3335

.  مستثمر بتغير طفيف مقارنة مع نهاية العام الماضي71472مايو /بلغ مجموع المستثمرين الفلسطينيين واألجانب في بورصة فلسطين خالل أيار

مشكلين ما نسبته 68137وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة فلسطين، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن عدد المستثمرين المحليين بلغ 

األردن: وتوزع المستثمرون األجانب بين. بالمئة من اجمالي عدد المستثمرين4.67أي ما نسبته 3335بالمئة بينما بلغ عدد المستثمرين األجانب 95.33

.بالمئة0.72بالمئة وجنسيات أخرى بنسبة 0.04بالمئة، االفريقية 0.13بالمئة، االوروبية، 0.35بالمئة، الخليج 0.57بالمئة، األمريكية 4.18بواقع 

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تعليمات بشأن قروض موظفي غزة

يأتي التعميم، مع . ناكأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعميما للبنوك العاملة في قطاع غزة، بشأن أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين ه

وطلبت سلطة النقد الفلسطينية، . 2018من راتب مايو أيار % 50من راتب مارس آذار الماضي وصفر بالمائة من راتب أبريل نيسان، و% 50صرف 

من رواتب موظفي غزة، % 50وأدى اقتطاع . في تعميمها من البنوك، أن يتم خصم قسط القرض نسبة وتناسب من الراتب المصروف للموظف المقترض

وأشارت سلطة النقد في تعميمها إلى أن القسط المقتطع يجب أن. بنوك9إلى تراكم األقساط غير المسددة عليهم لصالح البنوك العاملة في القطاع، وعددها 

.من قيمة الراتب% 50يتالءم من الراتب المصروف، وبما ال يزيد عن 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع ( 2.9)مليون دينار مقارنة مع ( 4.1)حوالي 14/06–10/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لألسبوع ( 14.6)مليون دينار مقارنة مع ( 20.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(40.5)السابق وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات . عقداً ( 7825)مليون سهم، نفذت من خالل ( 17.3)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق بارتفاع ( 2066.0)نقطة مقارنة مع ( 2100.2)األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 137)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 1.66)نسبته 

.شركة( 29)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 77)

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.11نقطة أي بنسبة 3.49نقطة منخفضا  3,038.23اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار 11,681درهم نفذت من خالل 1,177,877,856.79سهم بقيمة 662,517,572خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق% 1.083مرتفعا بنسبة 5.60درهم وأغلق على 215,182,907.69سهم بقيمة 37,882,322.00العقارية 

درهم مرتفعا بنسبة 2.30درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 103,835,427سهم بقيمة 45,419,328القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 4.545


