
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.480.480.00%15,000           3,385

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.531.530.00%3903              1,382

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.29-3.45%1831,905           8,935

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.282.241.79%133317,738         715,523(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.760.760.00%0-              0العامة
 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

BJPJOD2.42.40.00%1365              1,236
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%52117,909       293,226
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.375.38-0.19%2443              2,383
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1858              2,420
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.810.85-4.71%556,700         64,777
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.91.90.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.971.970.00%4273,672           143,949
 سجاير القدس

JCCJOD0.820.83-1.20%1174              201
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.163.160.00%31,500           4,740
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.310.2810.71%411,000         3,300
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.740.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.850.850.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.930.894.49%120                19
 التأمين الوطنية

NICUSD3.563.511.42%1100              356
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.321.34-1.49%1614,497           19,001
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.414.45-0.90%3712,476         77,937
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.320.76%51100,630         132,756
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.750.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.241.221.64%1453,894         67,362
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.520.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.462.17%1341,008           26,606
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.971.970.00%2580,400         156,536
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.352.47-4.86%13                  7
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.881.95-3.59%2297              558
البنك الوطني

TNBUSD1.811.753.43%31,383           2,444
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.663.660.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.440.432.33%3083,628         38,210
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.410.43-4.65%1843              362
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.880.880.00%1418,215         16,057لالتصاالت
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.15نقطة أي بنسبة 0.84نقطة منخفضا 546.63أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركات 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة475دوالر نفذت من خالل 1,783,669سهم بقيمة 1,025,561لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع % 0.90دينار منخفضا بنسبة 4.41أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط9بينما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضا 1.32هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة37دينار نفذت من خالل 77,937سهم بقيمة 12,476السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر19,001سهم بقيمة 14,497عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.49بنسبة 
.دوالر226,293سهم بقيمة 117,909حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.5

PCI-DSSتحّصل شهادة خاصة بأمن معلومات بطاقات الدفع " النقد"
، وهي شهادة دولية لتطبيق معايير أمن البيانات PCI-DSSحصلت سلطة النقد الفلسطينية على شهادة االمتثال للمعايير الخاصة بأمن معلومات بطاقات الدفع 

والمختص بتطبيق أعلى معايير األمن والحماية لمعلومات البطاقات PCI SSCالمنصوص عليها من قبل مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع اإللكتروني 

زاً ا االمتثال، ومرتكويعتبر امتثال سلطة النقد للمعايير الخاصة بأمن معلومات بطاقات الدفع أساساً لحصول البنوك العاملة في فلسطين على هذ. المصرفية
زيز استخدام وقال عزام الشوا أن هذا االنجاز يأتي لتع. إلطالق خدمات دفع جديدة تمكن المواطنين من الدفع باالعتماد على البطاقات بدالً من األوراق النقدية

ية وإدارة المخاطر بما المالطرق اإللكترونية للدفع والتقليل من حجم المال النقدي المتداول، كما يأتي في إطار مواكبة سلطة النقد ألحدث التطورات المصرفية الع
أمن وحماية ضمنيتوافق مع المعايير الدولية، ورفع الثقة في اإلجراءات التي تتخذها لحماية القطاع المصرفي، وذلك بتقديم أفضل الطرق والوسائل التي ت

.معلومات وبيانات عمالء البنوك وتعزيز حماية بيانات حاملي البطاقات المصرفية

فلسطين تبحث مع منظمة التعاون اإلسالمي دعم قطاع االتصاالت
عاون لدعم قطاع التبحث وزير االتصاالت الفلسطيني، مع ممثل منظمة التعاون االسالمي لدى فلسطين، ومسؤول قطاع التنمية في المنظمة، اليوم األربعاء، سبل

االتصاالت وأكد ممثل منظمة التعاون االسالمي، على أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ال سيما وزارة. االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
جاالت، واستعرض وشدد على أن المنظمة على استعداد للدعم في الكثير من الم. وتكنولوجيا المعلومات، التي تشرف على قطاع هام وحيوي يمكن االستثمار فيه

س الوزراء الفلسطيني، وكان مجل. برامج المنظمة ورؤيتها وآلية عملها والمجاالت التي من الممكن التعاون فيها في القطاع التقني، وفقاً لوكالة األنباء الفلسطينية
بمؤشر تكنولوجيا المعلومات 123واحتلت فلسطين المركز . ماليين دوالر4أقر حزمة حوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بحجم استثمار يتجاوز 

.، الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت2017لعام 

خالل أبريل% 5أرصدة المصارف الفلسطينية تتراجع ": سلطة النقد"
وأظهرت بيانات . ، على أساس سنوي%4.9بنسبة 2018انخفضت أرصدة المصارف الفلسطينية لدى سلطة النقد والبنوك المحلية والخارجية خالل أبريل 

ووفقاً لبيانات سلطة النقد، جاء . مليار دوالر خالل الفترة نفسها من العام الماضي4.1مليار دوالر، مقارنة بــ 3.9سلطة النقد، أن إجمالي األرصدة بلغ 
كما . مليار دوالر2.33مليار دوالر مقارنة بــ 2.09ليصل إلى % 10.3االنخفاض من هبوط أرصدة المصارف المحلية لدى نظرائها في الخارج بنسبة 

في حين ارتفعت . مليون دوالر قبل عام426.1مليون دوالر مقارنة بــ 347.4لتصل إلى % 18.5انخفضت أرصدة المصارف لدى نظرائها المحلية بنسبة 
.مليار دوالر خالل الفترة المماثلة من العام الماضي1.34مليار دوالر بعدما كانت 1.43لتصل إلى % 6.8أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بنسبة 

مليون دوالر أرصدة أصول اقتصادنا المستثمرة في الخارج6نحو 
رجي لفلسطين حتى خالقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، إن النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين ا

وأوضح االحصاء . مليون دوالر أميركي6.211، بينت أن إجمالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 2018نهاية الربع األول 
أهمها العملة )، واستثمارات أخرى %18، واستثمارات حافظة %6.2وسلطة النقد في بيان صحفي، أن هذه االرصدة موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 

من إجمالي األصول الخارجية % 72أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك %. 9، وأصول احتياطية %66.8( والودائع
.لالقتصاد الفلسطيني

2018بالمئة خالل الثلث األول 10.8ايرادات المقاصة تنخفض 
وأظهر تقرير لوزارة المالية والتخطيط، اطلع . بالمئة مقارنة بذات الفترة قبل عام10.8انخفضت إيرادات المقاصة حتى الثلث األول من العام الحالي بنسبة 

المئة من إجمالي 60.9وشكلت إيرادات المقاصة . مليون قبل عام2985.3مليون شيقل مقارنة مع 2663.2عليه بوابة اقتصاد فلسطين، أن اإليرادات بلغت 
مليار 9.12بالمئة من اجمالي ايرادات المقاصة المتوقعة في الميزانية بالغة حوالي 29ابريل وبنسبة /مليار شيقل حتى نيسان4.4اإليرادات البالغة حوالي 

تصاد فلسطين فقد جاء ووفقا لتحليل بوابة اق. وتعتمد الحكومة بالشكل األكبر على إيرادات المقاصة لدفع ما عليها من التزامات خاصة على صعيد الرواتب. شيقل
بالمئة لتصل إلى 20.1مليون إضافة إلى المحروقات بنسبة 21.3بالمئة لتصل إلى 85.4االنخفاض بشكل واضح من هبوط إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 

.مليون797.4

انخفاض الصادرات خالل نيسان الماضي
فضت الصادرات نخاأعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اليوم الثالثاء، النتائج األولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان الماضي، حيث 

.  مليون دوالر أميركي91.5، حيث بلغت قيمتها 2017مقارنة مع شهر نيسان من العام % 7.9مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة % 3.3بنسبة 
من إجمالي % 87.1مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل % 5.8بنسبة 2018وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خالل شهر نيسان 

.مقارنة مع الشهر السابق% 18، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2018قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع ( 4.1)مليون دينار مقارنة مع ( 4.5)حوالي 21/06–17/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . مليون دينار لألسبوع السابق( 20.5)مليون دينار مقارنة مع ( 13.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(9.9)السابق وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستويات األسعار، فقد . عقداً ( 3982)مليون سهم، نفذت من خالل ( 10.7)عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2100.2)نقطة مقارنة مع ( 2095.9)انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة ( 31)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 123)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.21)

.شركة( 48)قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 4تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 3.62نقطة أي بنسبة 110.06نقطة منخفضا  2,928.17اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار 11,630درهم نفذت من خالل 1,079,595,421.97سهم بقيمة 673,361,301خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة . عن االغالق السابق% 7.143منخفضاً بنسبة 5.20درهم وأغلق على 242,134,308.55سهم بقيمة 46,320,424العقارية 
%  10درهم منخفضاً بنسبة 2.07درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 47,197,624.27سهم بقيمة 21,551,608فقد بلغ حجم التداول عليها 
.عن اغالق االسبوع السابق

(GULFNAV)الخليج للمالحة القابضة 

وإلزامية ، خالل اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي على إصدار صكوك متقدمة األولوية غير مضمونة"الخليج للمالحة القابضة"وافق مجلس إدارة شركة 
، من %0مليون درهم بفائدة ربحية تساوي 100وبحسب بيان لشركة على سوق دبي المالي حدد مجلس اإلدارة القيمة اإلجمالية لإلصدار بـ . التحول ألسهم

يادة رأس ودعا المجلس الجمعية العمومية لالنعقاد بأسرع وقت لمناقشة إصدار الصكوك والموافقة على ز. خالل طرح خاص للمؤسسات االستثمارية المؤهلة
.مليار درهم1.02مال الشركة المصرح به ليصبح 


