
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%2137               178

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.550.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.581.60-1.25%44,325            6,914

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.490.466.52%67322,142        154,387

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.156.18-0.49%1100               867

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.332.330.00%2432,976          76,672(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-                0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-                0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.300.300.00%0-                0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD3.043.040.00%0-                0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.422.410.41%32,725            9,270
  بنك فلسطين

BOPUSD2.152.150.00%4998,004          210,252
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD4.854.90-1.02%45,905            28,902
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD2.002.000.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.780.780.00%0-                0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.432.430.00%81,115            2,773
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.841.840.00%1469,780          128,561
 سجاير القدس

JCCJOD0.720.711.41%4400               406
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.902.94-1.36%714,293          41,624
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.270.270.00%0-                0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.502.500.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.492.490.00%0-                0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.800.84-4.76%520,386          22,435والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.870.870.00%0-                0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.623.65-0.82%510,102          36,822
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.461.450.69%150,000          102,962
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.291.30-0.77%1039,501          51,326
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.930.921.09%4594,640          86,444لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.420.420.00%0450               267
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.204.141.45%8845,705          268,184
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.361.37-0.73%2216,496          22,409
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.583.580.00%0-                0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.061.15-7.83%23,060            3,394
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.711.710.00%130,000          72,355
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.452.57-4.67%135                 121
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.390.40-2.50%43,820            2,102
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.904.900.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.631.620.62%3261,013          97,656
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.882.880.00%0-                0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.092.090.00%0-                0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.492.490.00%0-                0
البنك الوطني

TNBUSD1.651.66-0.60%1053,261          88,371
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.473.470.00%0-                0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.740.722.78%2556,700          41,149
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.2514.250.00%0-                0

 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.340.340.00%41,170            398اللوجستية
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 اغالق

االسبوع
العملة %0.43 نقطة مرتفعاً بنسبة 528.19أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.43نقطة أي بنسبة 2.26نقطة مرتفعاً 528.19أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت 8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . 442دوالر نفذت من خالل 1,557,203بقيمة 1,038,241لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم % 1.45دينار مرتفعاً بنسبة 4.20أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط12أسعار إغالق 

عن اغالق % 0.77دوالر منخفضاً بنسبة 1.29هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة88دينار نفذت من خالل 268,184سهم بقيمة 45,705التداول عليه 

دوالر دون تغير عن 2.15اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر51,326سهم بقيمة 39,501االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر210,252سهم بقيمة 98,004حيث بلغ حجم التداول عليه . اغالق االسبوع السابق

اطالق مشروع خدمة تناقل األرقام في فلسطين

ر االتصاالت تحدث اسحق سدر وزي. اعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن اطالق خدمة تناقل األرقام في فلسطين بين مشغلي الهاتف المحمول

السوق ية فعن المداوالت والدراسات التي تمت مع كافة األطراف ذات العالقة منذ ثالثة أعوام أعلن عن إطالق المشروع، حرصا على تعزيز سبل المنافس

ة التي تملكها شركاتنا نحن نعتز بالقدرات والجاهزية التقني"واستكمل قائال . المحلي، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية كافة احتياجاتهم

".  ي للمشروعزمنالالخلوية المرخصة وندعوهم الى البدء فورا باستكمال التجهيزات الفنية الالزمة واإلجراءات المشتركة إلطالق الخدمة تجارياً وفق الجدول

كهم بما يتناسب راتواضاف ان خدمة تناقل األرقام لمستخدمي الهواتف النقالة تتيح حرية االختيار واالنتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى اخرى وتغيير اش

هم برقم هاتفهم ة بخاصواحتياجاتهم بكل سهولة مع االحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعالم اصدقائهم او جهات االتصال ال

.ةمكلفكونالجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او الالفتات او االعالنات او غيرها من االجراءات التي قد ت

تطالب بتصويب البيئة التنظيمية لقطاع االتصاالت" جوال"

ت وتكنولوجيا أحدى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وفي تعقيبها على إعالن وزارة االتصاال" جوال"أكدت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

واطن، مع جل المن أالمعلومات إطالق خدمة التناقل الرقمي، دعمها لجهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذا القطاع والجهود التي تبذل م

تبارها المنظم لقطاع كما طالبت جوال الوزارة وباع. التأكيد على التحديات والمعيقات التي يشهدها هذا القطاع ومطالبين بإرساء قواعد الشفافية والمنافسة العادلة

بضرورة إلزام يمية االتصاالت بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظ

مليون دوالر، والمستحقة منذ عدة سنوات بدون ادنى التزام رسمي منه بتسديد 214المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة 

مليون 140قيمتها اكثر من وتعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خالل منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من اإلعفاءات بلغت. المبلغ تجاه الحكومة الفلسطينية

.يعاتلتشردوالر، مما زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع االتصاالت في السوق الفلسطيني األمر الذي يشكل عائق أساسي لتطبيق هذا النوع من ا

2019في نهاية الربع األول لعام % 4ارتفاع صافي رصيد االستثمار الدولي بنسبة 

ين كما هي في نهاية الربع النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسط" سلطة النقد الفلسطينية"أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني و 

ن أرصدة وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بي. ، وذلك ضمن اإلصدار الدوري لوضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين2019األول 

االلتزامات –ارجية األصول الخ)استثمارات االقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة االستثمارات األجنبية الموظفة في االقتصاد الفلسطيني 

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن . مقارنة مع الربع السابق% 4بارتفاع بلغت نسبته , مليون دوالر أمريكي1,724ال يزال كبيراً وبقيمة بلغت ( األجنبية

، %5مليون دوالر أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6,841إجمالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت االستثمارات %. 9، وأصول احتياطية %66( أهمها العملة والودائع)، واستثمارات أخرى %20واستثمارات حافظة 

.من إجمالي األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني% 67الخارجية لقطاع البنوك 

مليون دوالر للحكومة الفلسطينية150الكشف عن تفاصيل إقراض رجال أعمال 

وقال . رجل أعمال، لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية50كشف رجل األعمال الفلسطيني، منيب المصري، تفاصيل مبادرته التي يشارك فيها 

وأوضح أنه تم . مليون دوالر150رجل أعمال فلسطينيين من الداخل والخارج، سيشاركون في تقديم قرض لخزينة السلطة الفلسطينية يُقدر بـ 50المصري إن 

:  المصريوأضاف. االتفاق بين رجال األعمال والحكومة الفلسطينية على أن تبدأ عملية توريد األموال لخزينة السلطة الشهر المقبل، وألربعة أشهر الحقة

مليون دوالر شهرياً مقابلة فائدة قُدرت بـ 50سيحول رجال األعمال المبلغ المذكور على أربعة أشهر لخزينة السلطة الفلسطينية، بحيث ستدعم الخزينة بحوالي "

سداد المبلغ حكومة بوأشار المصري، إلى أنه ووفق االتفاق بين رجال األعمال والسلطة الفلسطينية، فإن أولوية السداد ستكون لهذا المبلغ، حيث ستقوم ال%".  3

ائالت األسرى يذكر، أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، بسبب اقتطاع إسرائيل رواتب ع.  وفائدته، فور انتهاء أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل

.والشهداء من أموال المقاصة، حيث ترفض السلطة، استالم األموال منقوصة منذ عدة أشهر

لالتصاالت" بي سل"سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة 

هدف إلى تزويد لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة سعيد برانسي، ت" بي سل"وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة 

فير بعض بخدمة نظام االستعالم االئتماني الموحد، الستفادة الشركة من هذا النظام المطور الذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتو" بي سل"سلطة النقد شركة 

وأكد الشوا . دةمعاالمعلومات االئتمانية والديموغرافية ذات العالقة عن األشخاص المقترضين وكفالئهم أفراداً أًو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات ال

وقدراتها ركاتمضي سلطة النقد في تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام االستعالم االئتماني الموحد، بهدف تعزيز مكانة تلك الش

المصرفي والرقابة ملالعاالستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو المالءة االئتمانية، في إطار جهود سلطة النقد لضمان سالمة واستقرار 

.عليه، وتشجيع النمو االقتصادي في فلسطين

لن نتوانى بتحصيل الرسوم من شركة اوريدو: وزير االتصاالت

وبضمنها شركة ،اتوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر إن الحكومة لن تتوانى في تحصيل المبالغ المالية والعائدات للخزينة العامة من الشرك

صتها رخاوريدو لالتصاالت الخلوية، وذلك ضمن االنظمة والقوانين وأضاف الوزير سدر في معرض رده على سؤال حول إعفاء شركة اوريدو من باقي رسوم

ريعات مليون دوالر امريكي، وقال سدر إن هناك قرار في مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ونحن نتابع بشكل حثيث، ضمن القوانين والتش( 214.5)والبالغة 

تصل قال الوزير إن وفي سياق م. الفلسطينية، وسيتم استكمال االجراءات المتعلقة بهذا الموضوع فور انتهاء التقييم الدولي لضمان الحصول على تلك االموال

ون الخدمات المقدمة ها، لتكالحكومة تتابع مع الشركات والمؤسسات الدولية قضية انتشار الشرائح االسرائيلية في السوق الفلسطينية، ولدينا خطة بصدد التجهيز ل

على مختلف ع ومن الشركات الفلسطينية تضاهي الخدمات التي تقدمها الشركات االسرائيلية، وبأسعار قريبة منها، مشددا على أن الحكومة تتابع هذا الموض

.االصعدة

بنك القدس يواصل نجاحه ويفتتح مكتبا تمثيليا في عمان

مكتب في عمان ان البنك فتتاح الفي احتفالية وطنية فلسطينية أردنية افتتح بنك القدس احد اكبر البنوك الفلسطينية مكتبا تمثيليا في عمان، وقال اكرم جراب عقب إ

للبنك نموا ئيسية نحج في تقديم نموذج مصرفي مميز في السوق الفلسطينية واصبح وجهة لألعمال واالستثمار وخدمات التجزئة، وسجلت المؤشرات المالية الر

عصرية جات مصرفية متواصال وحصل على قصب السبق في سوق المنافسة المصرفية الفلسطينية معتمدا على اإلبداع والتحديث المستمر، وتقديم خدمات ومنت

.وحلوال مالية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين مع البنك

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق ( 4.3)مليون دينار مقارنة مع ( 5.4)حوالي 20/06–16/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق( 17.3)مليون دينار مقارنة مع ( 27.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(26.1)وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع . عقداً ( 13732)مليون سهم، نفذت من خالل ( 28.8)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى %(. 0.015)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1812.0)نقطة مقارنة مع ( 1839.1)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً ( 74)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 156)مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 55)في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.98نقطة أي بنسبة  25.88نقطة مرتفعاً 2,658.88اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 14,619.00درهم نفذت من خالل 868,861,405.05سهم بقيمة 601,435,389.00حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد . عن اغالق األسبوع السابق% 0.224مرتفعاً بنسبة 4.48درهم وأغلق على 199,017,628.05سهم بقيمة 45,334,534.00

درهم دون تغير  عن اغالق 1.50درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 19,944,436.00سهم بقيمة 13,213,858.00بلغ حجم التداول عليها 

.االسبوع السابق


