
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%1164              205

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.480.464.35%1500              339

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.631.555.16%1015,202         24,290

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.277.41%881,614,619      410,583

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.61-4.99%1300                2,657

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.30.00%64231,189         530,537(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.85-4.71%79,289           10,612
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.42.52-4.76%11,344           4,550
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%3989,680         223,284
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.295.21.73%22,452           12,951
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.80.80.00%31,000           1,128
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.921.91.05%22,950           5,644
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.921.910.52%1863,395           121,606
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.810.00%03,008           3,437
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.33.23.12%86,653           21,306
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.320.320.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.740.00%1390              679
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.890.854.71%31,530           1,751والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.030.994.04%64,575           4,562
 التأمين الوطنية

NICUSD3.53.63-3.58%710,287         37,159
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.311.35-2.96%4681,806           107,400
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.384.42-0.90%7965,305         405,186
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.351.350.00%2130,592           40,871
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%0177              655
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.370.73%73236,171       324,204
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.45.00%21,058           3,591
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.452.22%1562,640           40,628
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.961.960.00%34183,963       358,528
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%211,608         46,661
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.42.40.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.931.882.66%32,300           4,459
البنك الوطني

TNBUSD1.751.76-0.57%1520,147         35,273
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.013.49-13.75%8551,906       1,695,604
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.530.4615.22%3765,608         32,705
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.434.65%2150              65
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.860.860.00%55152,260       131,129لالتصاالت
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العملة "األردني الكويتي"عمومية بنك القدس تناقش إصدار أسهم لصالح 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.20نقطة أي بنسبة 1.09نقطة منخفضاً 545.09أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة654دوالر نفذت من خالل 4,644,239هم بقيمة 3,524,218اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار منخفضاً بنسبة 4.38أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 15اغالقات 
هذا واغلق سهم . صفقة79دينار نفذت من خالل 405,186سهم بقيمة 65,305عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.90

107,400سهم بقيمة 81,806، وقد بلغ حجم التداول عليه %2.96دوالر منخفضاً عن اغالق االسبوع الماضي بنسبة 1.31باديكو على سعر 
سهم بقيمة 89,680حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.5اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.دوالر223,284

"األردني الكويتي"عمومية بنك القدس تناقش إصدار أسهم لصالح 
يوليو الجاري، االتفاقية الموقعة مع البنك االردني 26، المدرج ببورصة فلسطين، يوم الخميس (QUDS)تناقش العمومية غير العادية لبنك القدس 

دار أسهم لصالح وأشار بنك القدس، في بيان للبورصة، إلى أن العمومية ستناقش أيضاً إص. بشأن االستحواذ على فروعه في فلسطين( JOKB)الكويتي 

يونيو الماضي 30مليون سهم مقيماً بالقيمة الدفترية كما في 8.36من رأس المال المدفوع للبنك بعد الزيادة، بواقع % 10البنك االردني الكويتي، بنسبة 
ة غير العادية وتابع البنك ،بأن العمومية ستبحث أيضاً االستمرار في تفويض مجلس اإلدارة باستكمال قرار العمومي. 1.4مضروباً بمعامل ضرب قدره 

ملون دوالر ، موزعاً على 75.21ويبلغ رأسمال بنك القدس الحالي . مليون دوالر100مليون دوالر إلى 50بزيادة رأسمال البنك من 2011لعام 
عضواً بدال من 12وأضاف البنك في بيانه، أن العمومية ستناقش زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة، إلى . مليون سهم ، بقيمة اسمية دوالر للسهم75.21

.عضواً وتعيين البنك األردني الكويتي عضوا جديداً في مجلس إدارة بنك القدس11

"األهلية للتأمين"مليون سهم في 1.3تشتري " سكاي الين"شركة 
، شركة سكاي الين المساهمة الخصوصية وهي عضو مجلس إدارة في المجموعة األهلية للتأمين حوالي 10.07.2018اشترت، اليوم الثالثاء الموافق 

ويأتي التوسع في الشراء مع التوقعات المستقبلية . بالمئة8.5ورفعت الشركة نسبة حصتها في األهلية للتأمين إلى . مليون سهم في األخيرة1.319
اليوم الثالثاء نحو يذكر أن تداوالت البورصة بلغت.  االيجابية للشركة األهلية للتأمين وبعدما أعلنت في اجتماع عموميتها األخير نيتها زيادة رأس مالها

وارتفع . مليون دوالر1.202بالمئة من اجمالي التداوالت فيما بلغت قيمة التداوالت قرابة 80.4مليون سهم شكل سهم األهلية للتأمين ما نسبته 1.7
.دوالرا0.26إلى %( 4.00)سعر سهم المجموعة األهلية للتأمين بنسبة 

وزيرة االقتصاد تحث المستثمرين المغتربين على االستثمار في فلسطين
ص ستفادة من الفردعت وزيرة االقتصاد الوطني المغتربين الفلسطينيين إلى االستثمار في مختلف القطاعات االنتاجية لالقتصاد الفلسطيني، واال

طين زيارة فلساالستثمارية المتاحة والمساهمة الفاعلة في تحسين االقتصاد، من خالل إقامة مشاريع استثمارية وتشجيع المستثمرين الدوليين على
رام هللا، إلى وأشارت عودة خالل لقائها عددا من رجال األعمال المغتربين الفلسطينيين ضمن فعاليات مؤتمر أبناء. الستكشاف الفرص االستثمارية

تصاد الوطني لناظمة لالقالفرص االستثمارية المتاحة في القطاعات االنتاجية والتسهيالت التي تقدمها الحكومة للمستثمرين على صعيد البيئة القانونية ا
.والحوافز االستثمارية

2018شركات في مؤشر القدس خالل حزيران 8تراجع أسهم 
15ل شركات في مؤشر القدس الرئيسي ببورصة فلسطين خالل يونيو حزيران الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، من أص8تراجعت قيمة أسهم 

على أساس % 16.35على أساس شهري، و % 2.25وبحسب نشرة المستثمر الصادرة عن بورصة فلسطين، تراجع مؤشر القدس بنسبة . شركة
الفلسطيني، البنك اإلسالمي العربي، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك اإلسالمي: والشركات الثماني التي سجلت تراجعا في أسعار أسهمها، كانت. سنوي

شركات خالل 5هم ووفق البيانات، صعدت أس. والقدس للمستحضرات الطبية، وباديكو، وفلسطين لالستثمار العقاري، وبنك القدس، والوطنية موبايل
نية للكهرباء، والبنك الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار، وشركة بالتل، والفلسطي: والشركات الخمس الصاعدة هي. يونيو الماضي وعلى أساس شهري

شركات أخرى، واستقرار سهم شركة 3شركة مقارنة مع صعود 11بينما على أساس سنوي، هبطت أسهم . الوطني، واالتحاد لإلعمار واالستثمار
.واحدة

األفضل من ناحية سرعة الدوران خالل حزيران" أيبك"سهم 
السهم خالل شهر حصد المرتبة األولى من ناحية سرعة دوران" ايبك"أظهرت بيانات بورصة فلسطين، أن سهم الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

مرة، تاله سهم 1.38وجاء في المرتبة الثانية وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا، سهم بيت جاال لصناعة األدوية بمعدل . مرة2.48بواقع 2018حزيران 
ويعد معدل دوران السهم أحد أهم معايير اتخاذ قرار . مرة1.08مرة، وبنك القدس 1.20مرة، ثم بنك االستثمار الفلسطيني 1.36بنك فلسطين 

ل الكثير من المستثمرين ويفض. االستثمار في الشركات ومن خالله يشعر المستثمر بالراحة نظرا لتوفر السيولة وسهولة تنفيذ أوامر البيع والشراء للسهم
وال يعني انخفاض . والمضاربين أسهم الشركات المرتفعة عن المنخفضة لزيادة فرصهم في بيع أو شراء السهم لشركة معينة وسرعة تسييل استثماراتهم

كات أخرى بسبب فقد ينخفض بسبب ارتفاع سعره أو قلة األسهم الحرة في الشركة بينما يرتفع في شر. معدل الدوران أو ارتفاعه سوء أو قوة الشركة
.اعتدال سعر السهم ما يتيح للكثيرين شراءه وتوفر األسهم الحرة

الودائع في بنوك فلسطين عند مستوى قياسي في أيار
وبحسب بيانات . يأظهرت معطيات رسمية حديثة، أن الودائع في البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، سجلت مستوى قياسيا جديدا في مايو أيار الماض

مليار دوالر أمريكي، مقارنة مع 12.07حديثة منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغت ودائع العمالء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
اع ولم يسبق للقطاع المصرفي الفلسطيني، أن سجل هذه الرقم من الودائع الذي يمثل أموال القط. 2017مليار دوالر في الفترة المقابلة من 11.246

مليارات 10.963وبلغ إجمالي قيمة الودائع في الضفة الغربية حتى نهاية مايو أيار الماضي (. أفراد وشركات ومؤسسات)العام، والقطاع الخاص 
مليار دوالر بنهاية مايو أيار 1.113في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الودائع في قطاع غزة، . 2017في الفترة المقابلة من 10.143دوالر، مقارنة مع 

.2017مليار دوالر في الفترة المناظرة من 1.103الماضي، مقارنة مع 

بورصة عمان
مليون دينار ( 3.3)مليون دينار مقارنة مع ( 3.3)حوالي 12/07–08/07بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 16.4)مليون دينار مقارنة مع ( 16.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(0.3)لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
أما عن . عقداً ( 7113)مليون سهم، نفذت من خالل ( 16.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لألسبوع السابق

نقطة لألسبوع ( 2057.3)نقطة مقارنة مع ( 2037.6)مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع إغالقاتها ( 136)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.96)السابق بانخفاض نسبته 

.شركة( 70)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 33)السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.03نقطة أي بنسبة 3.8نقطة مرتفعاً 2,884.22اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على 13,329.00درهم نفذت من خالل 1,128,670,349.46سهم بقيمة 1,006,758,517.00خاللها حجم التداول 

.  عن االغالق السابق% 1.569-منخفضاً بنسبة 5.2درهم وأغلق على 129,774,274.08سهم بقيمة 25,769,530.00شركة اعمار العقارية 
درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على 36,228,020.57سهم بقيمة 18,013,567.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 2.451-درهم منخفضاً بنسبة 1.99سعر 


