
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.480.480.00%29,800           6,635

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.571.58-0.63%55,427           8,569

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.270.28-3.57%3049,423           13,839

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.152.121.42%6790,984           192,264(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.750.00%01,787           1,890العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.642.640.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%56144,253       358,856
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.395.31.70%17121,173       618,601
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.850.850.00%2853,850         64,559
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.841.88-2.13%61,644           3,102
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.951.950.00%4485,069           165,856
 سجاير القدس

JCCJOD0.80.80.00%3794              896
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.23.24-1.23%810,121         32,744
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.61.60.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.760.78.57%41,040           1,057والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.850.850.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.423.410.29%311,000         37,685
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.341.293.88%86599,692         756,379
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.354.350.00%6148,373         295,506
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.251.27-1.57%2936,166           45,654
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.71.35%42,835           10,631
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.211.23-1.63%714,343         17,688
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.321.37-3.65%293,495         174,062
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.53-0.40%12,010           7,144
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.47-2.13%30121,259         76,672
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.961.99-1.51%45182,989       358,281
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.472.470.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.861.9-2.11%31,650           3,074
البنك الوطني

TNBUSD1.731.74-0.57%84,402           7,651
 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%41,372           590
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.890.9-1.11%59153,963       137,399لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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اغالق 
االسبوع

العملة
% 0.17 نقطة مرتفعاً  بنسبة 542.19أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

عن إغالق األسبوع الماضي

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.17نقطة أي بنسبة 0.94نقطة مرتفعاً 542.19أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة612دوالر نفذت من خالل 3,397,284سهم بقيمة 1,848,914اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار دون تغير عن 4.35أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط13شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 6اغالقات 

هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة61دينار نفذت من خالل 295,506سهم بقيمة 48,373اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول 

اما بالنسبة . دوالر756,379سهم بقيمة 599,692عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 3.88دوالر مرتفعاً بنسبة 1.34

358,856سهم بقيمة 144,253حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.5لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر

مليار دوالر خالل نيسان12ودائع العمالء بالمصارف تتجاوز 

8مليار دوالر بارتفاع مقداره 12.06العاملة في فلسطين خالل نيسان حوالي 15بلغت ودائع العمالء بنوعيها الخاص والعام في المصارف الـ 

مليار دوالر 11.329وأوضحت آخر بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أن ودائع القطاع الخاص بلغت . 2017بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام 

.بالمئة5.5مليون دوالر بانخفاض مقداره 731.5فيما بلغت ودائع القطاع العام . بالمئة9بارتفاع مقداره 

مليار دوالر أمريكي، حتى نهاية الربع األول من 12كما كشفت معطيات تقرير رسمي، أن إجمالي ودائع عمالء البنوك العاملة في فلسطين، بلغت 

وك العاملة في السوق ، بين فروع في البن(تشمل الحكومية والخاصة)وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، تتوزع إجمالي الودائع . العام الجاري

٪ من إجمالي قيمة الودائع، بينما ال تشكل ودائع قطاع غزة 91وتشكل ودائع العمالء في الضفة الغربية قرابة . المحلية، بالضفة الغربية وقطاع غزة

مليار دوالر، بينما ال 10.879وتبلغ قيمة ودائع الضفة الغربية، حتى نهاية الربع األول من العام الماضي، . ٪ من إجمالي قيمة الودائع9سوى 

.مليار دوالر1.123تتجاوز في قطاع غزة حاجز 

توقيع مذكرة تفاهم لتسريع إجراءات الحصول على التسهيالت

وتتيح . جيا المعلوماتوقعت وزارة االقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية، مذكرة تفاهم للتبادل البيني، بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولو

ملية الحصول الخدمة للمصارف العاملة في فلسطين االستعالم عن بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني بما يسهل ويسرع من ع

لمعلومات أو المؤسسات العامة بما يضمن أمن ا/وتهدف مذكرة التفاهم الى حوكمة آلية الربط بين المؤسسات الحكومية و. على تسهيالت ائتمانية

كما تهدف . هاوسرعة الحصول عليها الكترونياً، وتحسين جودة ومستوى الخدمات االلكترونية التي تعتمد على الخدمة موضوع المذكرة لمتلقي

ة في البيانات المزودة أو المؤسسات العامة، وتحقيق الشفافية والدق/المذكرة الى تخفيض تكاليف الربط وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية و

.من المؤسسة صاحبة المعلومة، تحسين كفاءة واداء مزود الخدمة والمؤسسات الداعمة

تعقد اجتماعها األول العادي وغير العادي" اإلسالمي"الهيئة العامة لمصرف الصفا 

في فندق الكرمل بمدينة رام هللا، وترأس الجلسة 28/5/2018اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم اإلثنين " اإلسالمي"عقد مصرف الصفا 

صفا، حسونة  نائب رئيس مجلس ادارة المصرف، وبحضور كل من السيد نضال البرغوثي المدير العام لمصرف ال" محمد كمال"معالي السيد 

بد ، والسيد سائد عوالدكتور حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني ، والسيد مشهور أبو جيش ممثالً عن سلطة النقد الفلسطينية

ن الدكتور أيمهللا ممثالً عن شركة آرنست ويونغ المدقق الخارجي للحسابات، والسيد مراد جدبة ممثالً عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ، و

صاد بعد اكتمال حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة االقت. و افتتح الجلسة د. البدارين العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية ، والمساهمين

حسونة  نائب " محمد كمال"وبدأ بالجلسة معالي السيد .من رأس المال % 92.62النصاب القانوني لالجتماع بأغلبية مساهمي المصرف وبنسبة 

لفترة رئيس مجلس االدارة مرحباً بالحضور وتلى كلمة رئيس مجلس االدارة مستعرضا اهم اإلنجازات وتم استعراض أهم أعمال المصرف عن ا

ة والحسابات ، والمصادقة عليه، و ومن ثم تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية  لنفس الفترة عن البيانات المالي31/12/2017وحتى 22/9/2016

صرف، كما تمت الختامية للمصرف باإلضافة إلى سماع تقرير مدققي الحسابات ايضا لذات الفترة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للم

.المصادقة على البيانات المالية

بنك األردن وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة

ة االلياف الضوئية اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مركز البيانات ورفع كفاءة وسرعة خدم" بالتل"وقّع بنك األردن وشركة االتصاالت الفلسطينية 

نابلس، حيث وقعها في مدينة" بالتل"وجرى توقيع االتفاقية في مقر شركة االتصاالت الفلسطينية . الخاصة بربط الفروع وأجهزة الصراف اآللي

يع هذه االتفاقية هو واوّضح فقهاء أن توق. معن ملحم" بالتل"المدير االقليمي لبنك االردن حاتم فقهاء، والمدير العام لشركة االتصاالت الفلسطينية 

حدث شتركين عبر أدليل على سعي البنك الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتلبية متطلباته المتغيرة، بهدف تقديم الخدمات للم

.الوسائل وأكثر التقنيات تطوراً والتي ستساعد على تحسين تجربة العمالء في التعامالت البنكية

بورصة عمان

مليون دينار ( 5.3)مليون دينار مقارنة مع ( 22.1)حوالي 31/05–27/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 26.5)مليون دينار مقارنة مع ( 110.6)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(318.1)لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

(  8054)مليون سهم، نفذت من خالل ( 45.7)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لألسبوع السابق

(  2110.2)نقطة مقارنة مع ( 2096.0)ما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً 

شركة ( 150)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.67)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

.شركة( 58)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 46)مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

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 14,316درهم نفذت من خالل 1,610,561,574سهم بقيمة 1,071,005,772خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق% 0.193مرتفعا بنسبة 5.20درهم وأغلق على 186,200,143سهم بقيمة 36,131,152اعمار العقارية 

درهم منخفضاً 1.95درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 17,680,160سهم بقيمة 9,149,816القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 0.51بنسبة 

(SHUAA)شعاع كابيتال 

ؤاد عن رئيس تنفيذي الشركة ف" بلومبيرج"ونقلت وكالة . مليون درهم في العام الجاري100توقعت شركة شعاع كابيتال أن تسجل أرباحاً بقيمة 

الشركة قد وكانت.  طارق خان أن الشركة ستستمر في التخارج من األصول غير األساسية مثل االستثمار المصرفي وإدارة األصول وأسواق المال

فقط، وقد وأضاف خان أنه ليس من المنطقي التركيز على اإلمارات. حصلت على تصريح من المصرف المركزي الكويتي لشراء أسهم شركة أموال

. رى مثل الكويتوأشار إلى أن شركته ستبحث عن فرص في دول أخ.  قررنا من الناحية االستراتيجية التركيز على أسواق مصر والسعودية أيضاً 

.والفكرة الرئيسة هي التخارج من األصول غير األساسية والتوسع في أسواق أخرى جديدة وتحقيق النمو عضوياً وغير عضوي


