
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.26-0.79%228                35

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.460.460.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.551.53.33%54,908           7,373

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.270.270.00%2332,644           8,823

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.242.68%91521,548         1,184,040(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%235,000         25,550العامة
 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%1800              2,708
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%51114,145       283,771
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.25-0.95%835,369         185,187
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.80.80.00%0-              0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.91.90.00%33,916           7,411
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.911.93-1.04%50122,928         236,008
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.792.53%45,965           6,283
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.23.13.23%916,360         51,226
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.320.320.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0100              374
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.740.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.850.814.94%120                24والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.990.8911.24%64,703           4,419
 التأمين الوطنية

NICUSD3.633.581.40%74,039           14,553
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.351.322.27%110391,865         514,239
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.424.361.38%84499,017       3,090,111
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.351.340.75%3643,221           57,892
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.75-1.33%11,194           4,418
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.371.35.38%1332,039,900    2,739,073
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.42.52-4.76%67,730           26,166
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.450.442.27%1530,480           19,418
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.961.941.03%2865,620         128,271
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.42.352.13%52,243           5,376
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.881.880.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.761.750.57%107,052           12,355
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.493.490.00%01,081,974    3,776,088
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.460.444.55%3032,480         14,868
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%110                203
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.430.414.88%81,658           681
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.860.87-1.15%3496,660         83,759لالتصاالت
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.02نقطة أي بنسبة 5.51نقطة مرتفعا 546.18أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات األسعار فقد . صفقة746دوالر نفذت من خالل 12,490,704سهم بقيمة 5,203,577التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط6شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 17ارتفعت أسعار اغالقات 
دينار نفذت 3,090,111سهم بقيمة 499,017عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 1.38دينار مرتفعا بنسبة 4.42

، وقد بلغ حجم %2.27دوالر مرتفعا عن اغالق االسبوع الماضي بنسبة 1.35هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة84من خالل 
دوالر دون تغير عن اغالق 2.5اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر514,239سهم بقيمة 391,865التداول عليه 

.دوالر283,771سهم بقيمة 114,145حيث بلغ حجم التداول عليه . االسبوع السابق

بنك القدس يعلن اندماج فروع البنك األردني الكويتي في فلسطين
.  نني الكويتي في فلسطياعلن بنك القدس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك األردني الكويتي يتم بموجبها اندماج فروع البنك األرد

% 10نك القدس بنسبة وضم موجوداته ومطلوباته في بنك القدس، يتم بموجب االتفاقية دخول البنك األردني الكويتي كشريك استراتيجي في ب
عبد اللطيف وقع االتفاقية التي جرت يوم الخميس الماضي في عمان أكرم. من رأس مال البنك وحصوله على مقعد تمثيلي في مجلس اإلدارة

س مجلس إدارة بنك جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس وعبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي بحضور نائب رئي
األردني الكويتي القدس دريد جراب ومنتصر الششتري وزيد الجالد نائبا الرئيس التنفيذي لبنك القدس ومحمد ياسر األسمر مدير عام البنك

فلسطين على االندماج جاءت هذه االتفاقية كخطوة إيجابية لتشجيع البنوك العاملة في. وهيثم البطيخي رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة
.فيما بينها وبما يعزز المتانة المالية لدى البنوك بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة االقتصاد الوطني الفلسطيني

يفتتح مركز خدمات رقمي هو األول في الشرق األوسط" الوطني"
سيتيح افتتح البنك الوطني اليوم مركز خدمات الجمهور الرقمي التابع له، والذي يعد األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط، حيث

ي للعمالء وجمهور المتعاملين مع البنك الحصول على عدة خدمات عن طريق الدردشة عبر منصات التواصل االجتماعي من أي مكان ف
، وواتساب Facebook Messengerويجمع المركز كل من فيسبوك مسنجر. العالم وفي أي وقت حتى خارج ساعات الدوام الرسمي

WhatsApp والبريد االلكتروني وايضا خدمة الرسائل الفورية ،IMمن خالل الموقع االلكتروني للبنك، حيث سيتم اضافةSkype في الوقت

يقدمها البنك يقدم المركز باقة من الخدمات مثل االجابة على االستفسارات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي. القريب القادم الى المجموعة
فعيل الخدمات وشروط التقديم للقروض بأنواعها، وايقاف البطاقات المفقودة والمسروقة، وتزويد ملفات لطلبات الحصول على القروض وت

.المصرفية، باإلضافة الى استقبال الشكاوى واالقتراحات وربط العمالء المحتملين بالفروع وطواقم البيع المباشر
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صة فلسطين على أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه اليوم األحد ان حصيلة توزيعات األرباح للشركات المدرجة في بور

مليون دوالر أمريكي، 193قد بلغ قرابة 2018والتي أعلنت الشركات عن توزيعها خالل العام الجاري 2017مساهميها للسنة المالية 
ادية الصعبة التي محافظًة بذلك على وتيرة متصاعدة في نسب التوزيع خالل األعوام األخيرة وذلك على الرغم من الظروف السياسية واالقتص

، %10ة تفوق بقليل وأضاف في السياق ذاته أن حجم األرباح الموزعة قد ارتفعت بنسب. تلقي بظاللها على منظومة االقتصاد الكلي الفلسطيني
عبر إحصائية سريعة استعرض عويضه عدد . مليون دوالر175ما قيمته 2016حيث بلغت قيمة توزيعات األرباح للسنة المالية السابقة 

شركة أي بنسبة تفوق 25الشركات المدرجة الموزعة لألرباح سواء على شكل أرباح نقدية أو أسهم مجانية أو كليهما، حيث بلغ عددها الكلي 
شركة، فيما كان عدد 15شركة مدرجة، وقد بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية فقط 48من عدد الشركات الكلي البالغ % 52

.شركات9الشركات التي وزعت أسهم مجانية فقط شركة واحدة وعدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية وأسهم مجانية معاً بلغ 

لماذا رفعت البنوك في فلسطين نسب الفائدة على قروض عمالئها؟
ويعود قرار . نرفعت عدد البنوك العاملة في فلسطين، نسب الفائدة على أقساط القروض المستحقة عل عمالئها، خالل األسبوعين الماضيي

عين، أعلن مجلس وقبل أسبو. رفع أسعار الفائدة إلى قرار الفيدرالي األمريكي رفع أسعار الفائدة على األموال االتحادية قبل نحو أسبوعين
، للمرة الثانية (نقطة أساس25)بالمائة 0.25، رفع أسعار الفائدة على األموال االتحادية بنسبة (الفيدرالي األمريكي)االحتياطي االتحادي 

بالمائة قبل 1.75بالمائة، مقارنة بـ2وقال الفيدرالي األمريكي، في بيان على موقعه، إنه زاد معدل الفائدة األساسي إلى . 2018خالل 
ما قامت بنوك أخرى بين. واشتكى مواطنون في السوق الفلسطينية، من عدم إبالغهم من جانب البنوك برفع قيمة القسط المستحق عليهم. القرار

.بإرسال رسالة نصية لعمالئها المقترضين، تبلغهم فيها بأنها سترفع قيمة القسط الرتفاع أسعار الفائدة عالميا

%7.4نمو نسبته .. مليار دوالر ودائع العمالء في البنوك12.077
واوضحت البيانات . بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام7.4مايو بنسبة /ارتفعت ودائع العمالء في المصارف العاملة في فلسطين خالل أيار

مليار دوالر مقارنة 12.077ان اجمالي الودائع بلغ حوالي " بوابة اقتصاد فلسطين"الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مؤخرا، اطلع عليها 
بالمئة بينما بلغت ودائع 8.5مليار بارتفاع مقداره 11.332وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بلغت قرابة . مليار قبل عام11.246مع 

.مليون دوالر745.4بالمئة إلى 6.8القطاع العام بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 

بورصة عمان
مليون ( 5.2)مليون دينار مقارنة مع ( 3.3)حوالي 05/07–01/07بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 16.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(37.7)دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 
مليون سهم، نفذت ( 16.2)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 26.2)

(  2057.3)ما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 7343)من خالل 
ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %(. 0.63)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2070.4)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 28)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 138)األسبوع والبالغ عددها 
. شركة( 71)أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 2.11نقطة أي بنسبة 59.42نقطة منخفضا 2,880.42اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد 14,815درهم نفذت من خالل 1,124,763,642.61سهم بقيمة 1,010,153,723جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

3.66مرتفعاً بنسبة 5.10درهم وأغلق على 111,253,270.37سهم بقيمة 22,105,958بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 
درهم، هذا 62,702,814.80سهم بقيمة 30,668,851اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 

.عن اغالق االسبوع السابق% 6.81درهم مرتفعاً بنسبة 2.04واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


