
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.291.290.00%069                89

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.611.610.00%0-              0

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.390.382.63%1223,957           9,106

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.332.31.30%241,029,304      2,377,480(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.9-1.11%5634              778
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%130                110
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.32.30.00%30239,903       551,387
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.145.15-0.19%21,000           5,147
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.650.75-13.33%31,100           1,051
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.991.990.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.851.831.09%2370,507           129,516
 سجاير القدس

JCCJOD0.770.87-11.49%161,448           1,696
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.033.030.00%210,876         33,138
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD220.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.80.80.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.940.940.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.753.526.53%92,466           9,012
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.650.00%150,000         116,361
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.261.28-1.56%1331,334           39,561
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.820.811.23%3873,966           60,139لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.284.3-0.47%8554,033         326,306
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.371.351.48%1612,175           16,509
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%058,176         212,342
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.281.3-1.54%3555              707
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.953.950.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.390.72%2500              984
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.472.470.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.430.430.00%915,745           9,289
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.81.771.69%1698,272         173,459
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.85-1.75%11,625           6,417
سند للموارد االنشائية

SANADUSD220.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.142.140.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.71.70.00%178,670           14,747
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.723.720.00%1503              1,871
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.610.61.67%49,300           5,673
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.114.10.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.460.3821.05%143,945           1,613

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد
0

PALTEL

-1.54%PIBC

173,459

212,342

-13.33%

RSR

PADICO

JCC

551,387

326,306

AIG

QUDS

-1.75%

-1.56%

-11.49%

األسبوعي التقرير

2018-12-16
2018-12-20

المالية لالوراق المتحدة الشركة

United Securities Company
Tel:- +970-2-242-3090

8

1,800,093           

10

25

 اغالق

االسبوع
العملة

عن % 0.02 نقطة مرتفعاً بنسبة 524.80أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

إغالق األسبوع الماضي
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.02نقطة أي بنسبة 0.09نقطة مرتفعاً 524.80أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة347دوالر نفذت من خالل 4,104,489بقيمة 1,800,093التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 10ارتفعت أسعار اغالقات

دينار نفذت 326,306سهم بقيمة 54,033عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.47دينار منخفضاً بنسبة 4.28

عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم % 1.56دوالر منخفضاً بنسبة 1.26هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة85من خالل 

دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع 2.3اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر39,561سهم بقيمة 31,334التداول عليه 

.دوالر551,387سهم بقيمة 239,903حيث بلغ حجم التداول عليه . السابق

مليون دوالر5البنك الوطني يوقع اتفاقية مع صندوق سند بقيمة 

ة الصغر في وقع البنك الوطني وصندوق سند العالمي اتفاقية شراكة لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهي

مليون دوالر لزيادة محفظة 5وبموجب االتفاقية سيستثمر صندوق سند من خالل البنك الوطني بمنحه قرضا مصرفيا بقيمة . فلسطين

ن مستوى التمويل لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتركيز على دعم األسر ذات الدخل المنخفض لتحسي

ته كون هذه االتفاقية وتعليقا على إبرام االتفاقية، أعرب طالل ناصر الدين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني عن سعاد. المعيشة للمستفيدين

قام بتوقيع اتفاقيةهي االستثمار الثاني لمؤسسات مالية دولية تستهدف فلسطين وتتم من خالل البنك الوطني هذا العام؛ مشيرا إلى أن البنك

لتجارة مماثلة مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية الشهر الماضي لزيادة التمويل لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وا

مليون دوالر لتمويل المشاريع الصغيرة 5مليون دوالر، واالن استطاع البنك جذب استثمار جديد إلى فلسطين بقيمة 6الخارجية بقيمة 

.والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع صندوق سند

2020االقتصاد الوطني تُعلن مشاركة فلسطين في إكسبو 

وبالتعاون مع برنامج إبداع فلسطين المنفذ من قبل األمم 2020أعلنت وزارة االقتصاد الوطني عن مشاركة دولة فلسطين في إكسبو 

جناح دولة فلسطين في وأوضح بيان الوزارة، أنه تقرر فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة تصميم(. اليونيدو)المتحدة للتنمية الصناعية 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة، كما تدعو الوزارة المهنيين والمصممين وغيرهم من ذوي االهتمام واالختصاص من 2020إكسبو 

فكرة لتشكل مفهوم الجناح وتهدف المسابقة إلى تحديد فكرة مبتكرة وتطوير هذه ال. فلسطينيي الشتات للمشاركة وفق وثيقة المسابقة المتوفرة

إلعجاب قادر دبي، وتستهدف المسابقة اختيار تصميم الجناح الفلسطيني كمعلم استثنائي ومثير ل2020الرسمي لدولة فلسطين في إكسبو 

عي المنفذ من قبل وسوف تعقد وزارة االقتصاد الوطني بالشراكة مع مركز التصميم اإلبدا. على إبراز الرواية الفلسطينية والوجود المتميز

لمسابقة وذلك في جلسات عرض للمفاهيم العامة الواردة بشروحات مفصلة كما في وثيقة ا( اليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

.ديسمبر الجاري31و 30يوم 

بالمئة إلى ملياري دوالر حتى تشرين أول2.5أرصدة المصارف العاملة في فلسطين بالخارج تنخفض 

"سلطة النقد الفلسطينية"أن أرصدة المصارف العاملة في فلسطين الموزعة لدى ( P.M.A" )سلطة النقد الفلسطينية"أوضحت بيانات 

مليار دوالر مقارنة بذات الفترة من 3.756بالمئة لتصل إلى قرابة 0.6ونظرائها في الداخل والخارج انخفضت حتى تشرين أول بنسبة 

 Balances with banks)وأوضحت البيانات أن أرصدة المصارف العاملة في فلسطين لدى نظرائها في الخارج .العام الماضي
abroad ) وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من .مليار دوالر2.009بالمئة إلى نحو 2.5انخفضت بقرابة

لمصارف لدى كما انخفضت أرصدة ا.استثمار األموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خالل تنويع االستثمارات: أهمها

.مليون دوالر349بالمئة لتصل إلى قرابة 7.4بنسبة ( Balances with banks in Palestine)نظرائها في فلسطين 

2018الشيكات المرتجعة في فلسطين تقترب من المليار دوالر في 

، 2017وشهد العام الماضي . 2018اقتربت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، من الوصول إلى مليار دوالر، خالل العام الجاري 

ع وبحسب مسح لموق. مليار دوالر، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني1.153بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 

مليون دوالر، في أول 935االقتصادي استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 

مليون دوالر، بحسب 963، قد بلغ 2017شهور من العام الجاري 10كان إجمالي الشيكات المرتجعة في أول . شهور من العام الجاري10

جعة داخل الفروع، أو وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي ال تشمل الشيكات المرت. البيانات الرسمية

.المقاصة مع إسرائيل

مليار دوالر حتى تشرين أول 6.8قيمة القروض المقدمة من المصارف للعمالء 

مليار 8.16الي بلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية التراكمية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين إلى العمالء حتى تشرين األول حو

قروض أن اجمالي ال" سلطة النقد الفلسطينية"وأوضحت بيانات . بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي5دوالر بارتفاع مقداره 

(LOANS ) بينما . بالمئة من اجمالي التسهيالت83وشكلت القروض ما نسبته . بالمئة6.9مليار دوالر بارتفاع مقداره 6.8بلغ نحو

(  LEASING)في حين ارتفع التأجير التمويلي . مليار دوالر1.3بالمئة ليصل إلى قرابة 4بنسبة ( OVER DRAFT)انخفض الجاري مدين 

.بالمئة31مليون دوالر بزيادة مقدارها 73إلى 

بورصة عمان

مليون (4.6)مليون دينار مقارنة مع ( 6.0)حوالي 20/12–16/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 30.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(32.3)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، نفذت ( 18.0)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(22.8)

(  1942.9)أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 9747)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %(. 6.22)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1829.2)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 73)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 141)األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 41)أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 3.42نقطة أي بنسبة 89.24نقطة منخفضاً 2,509.81اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد 11,100.00درهم نفذت من خالل 834,015,071.70سهم بقيمة 826,790,307.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

منخفضاً بنسبة 4.21درهم وأغلق على 113,027,021.23سهم بقيمة 26,921,277.00بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

24,401,978.68سهم بقيمة 11,862,590.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.771

.عن اغالق االسبوع السابق% 1.01درهم منخفضاً بنسبة 1.96درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


