
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.631.61.87%1465,216         104,820

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.390.375.41%64270,549         103,957

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.30.00%28154,045         351,353(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.770.770.00%0400              434
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.312.33-0.86%7597,119         224,382
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.145.29-2.84%711,215         57,638
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.70.71-1.41%21,000           988
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.122.10.95%150                106
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.771.8-1.67%22263,319         468,982
 سجاير القدس

JCCJOD0.70.70.00%3898              887
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.023.05-0.98%84,865           14,731
 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

NCIUSD110.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.653.54.29%120                73
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.650.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.280.00%55144,503         181,591
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.840.813.70%4172,547           59,417لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.334.330.00%5537,384         228,628
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.37-2.19%3268,089           91,801
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.643.640.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.261.28-1.56%321,603         27,220
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.953.950.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.381.380.00%160                117
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.62.60.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.440.45-2.22%26179,913         108,330
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.761.79-1.68%66,495           11,433
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.812.810.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.072.070.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.132.130.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.71.653.03%2011,009         18,551
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.573.570.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.620.63.33%1830,762         18,739
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.114.10.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.380.4-5.00%2432              164

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة
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المجموعة االهلية للتأمين و شركة االتحاد لالعمار و االستثمار من أولى الشركات التي تجتمع لمناقشة 

2018توزيع األرباح عن السنة المالية 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 0.14نقطة أي بنسبة 0.76نقطة مرتفعاً 527.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة484دوالر نفذت من خالل 2,074,340بقيمة 1,441,493بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة . شركات فقط10شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات

سهم 71,633دينار دون تغير عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 4.33االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع 1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة37دينار نفذت من خالل 148,172بقيمة 

2.31اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر41,707سهم بقيمة 51,120الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر224,382سهم بقيمة 97,119حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق%0.86دوالر منخفضا بنسبة 

ال خطط للتوسع الجغرافي والتوجه نحو الخدمات اإللكترونية: صالح هدمي

ع الجغرافي من كشف الرئيس التنفيذي لبنك القدس، صالح هدمي، أن خطط البنك للعامين الجاري والمقبل، تشير لوقف التوس

رح وأضاف هدمي، إن تطور العمل المصرفي في الوقت الحالي، ال يعني زيادة عدد الفروع، بقدر ما هو ط. خالل فروع جديدة

..  غرافي فقطزيادة الحصة السوقية وعدد العمالء ال يكون بالتوسع الج: "وزاد. منتجات جديدة وتوسيع نطاق الخدمات اإللكترونية

40دس أكثر من ويملك بنك الق". إنما تغير الصناعة المصرفية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، جعل من التوسع الجغرافي مكلفا

توجه العالمي اليوم، ال. "فرعا ومكتبا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحضر الفتتاح مكتب تمثيلي له في العاصمة األردنية عمان

سبة مقبولة كعدد يتمثل في خفض عدد الفروع وزيادة عدد الموظفين العاملين في التكنولوجيا المصرفية الحديثة، وصلنا إلى ن

.، بحسب الرئيس التنفيذي"فروع، لكن مهمتنا اليوم زيادة المنتجات والخدمات اإللكترونية

مناقشة توصية بتوزيع أرباح 

، المدرجتان في بورصة فلسطين، يوم (UCI)، واالتحاد لإلعمار واالستثمار (AIG)يناقش مجلسي إدارة المجموعة األهلية للتأمين 

 .2018التوصية بخصوص توزيع األرباح عن السنة المالية 14/01/2019األحد الموافق 

لتأمين اإلسالمي يسجل نموا مطردا وحضورا منقطع النظير

كة تأمين إسالمية ، على حضور متنام محلياً وعالمياً، من هنا لم يكن غريبا لربما انضمام شر"التعاوني"يستحوذ التأمين اإلسالمي 

مية وكما هو جلي من تسميته، فإن التأمين اإلسالمي، يراعي تطبيق قيم وأحكام الشريعة اإلسال .الى سوق التأمين في فلسطين

ويعرف . معالغراء في كافة معامالت وأعمال الشركة المختصة بهذا المجال، بهدف تحقيق روح التعاون والتمكين بين أفراد المجت

على أنه أحد صور حسام الدين عفانة، التأمين اإلسالمي. د. أ" تمكين الفلسطينية للتأمين"رئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة 

حمل آثارها المعامالت المالية المستحدثة في العصر الحالي، ويقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون ومواجهة األخطار، وت

، حيث انطلق نشاط أول 1979وتعود بدايات التأمين اإلسالمي إلى العام . المادية واألضرار التي تلحق بالمؤمَّن لهم أو ممتلكاتهم

شركات 308شركة مختصة به في السودان، لتنتشر بعدها شركات التأمين اإلسالمي عالميا، حتى وصل عددها إلى ما يزيد عن 

-20، تتراوح ما بين ويشير عفانة، إلى أن نسبة النمو في سوق التأمين اإلسالمي. منتشرة في بلدان كثيرة مثل بريطانيا وسويسرا

10وال أدل على تنامي االقبال على التأمين اإلسالمي، من بلوغ اجمالي أقساطه . للتأمين التجاري% 7-6سنويا، مقابل % 25

.2017مليار دوالر نهاية 20، ليصل إلى نحو 2015مليارا العام 15، مقابل 2010مليارات دوالر العام 

الوطنية موبايل توحد عالمتها التجارية مع شركتها األم

العالمية، لتحمل الشركة من اآلن فصاعًدا Ooredooقامت الوطنية موبايل بتوحيد عالمتها التجارية مع شركتها األم مجموعة 

، في فندق الميلينيوم برام هللا، بحضور2018-11-27فلسطين، وجاء ذلك خالل حفل رسمي يوم الثالثاء الموافق Ooredooاسم 

لمجموعة العالمية الشيخ عبد هللا بن محمد بن سعود آل ثاني، والرئيس التنفيذي لOoredooكل من رئيس مجلس إدارة مجموعة 

اس، ووزير سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، كما وحضر الحفل الدكتور محمد مصطفى ممثاًل عن سيادة الرئيس محمود عب

فلسطين السيد محمد أبو رمضان، والرئيس التنفيذي Ooredooعالم موسى، ورئيس مجلس إدارة . االتصاالت الفلسطيني د

ا لنجاحات وتأتي هذه الخطوة تتويجً . ضرغام مرعي، والعديد من الشخصيات الرسمية واالعتبارية. فلسطين دOoredooلشركة 

يقًا لرؤية الشركة األخيرة وأبرزها دخول سوق غزة بنجاح كبير، وإطالق خدمات الجيل الثالث في الضفة بتميز مشهود، وتطب

.2007العالمية، والتي تعتبر المستثمر األكبر في الشركة منذ تأسيسها عام Ooredooالشركة األم مجموعة 

بورصة عمان

(  5.4)مليون دينار مقارنة مع ( 4.3)حوالي 29/11–25/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 21.7)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(20.4)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

د بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فق. مليون دينار لألسبوع السابق( 21.8)مقارنة مع 

سهم أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األ. عقداً ( 10207)مليون سهم، نفذت من خالل ( 19.7)

ولدى مقارنة %(. 4.11)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1943.1)نقطة مقارنة مع ( 1863.1)إلغالق هذا األسبوع إلى 

(  16)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 155)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 124)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 3.13نقطة أي بنسبة 86.25نقطة منخفضاً 2,668.66اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل 1,146,628,706.80سهم بقيمة 986,646,504.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عقد 

درهم 175,886,018.91سهم بقيمة 37,801,175.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 13,575.00

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 5.66منخفضا بنسبة 4.50وأغلق على 

درهم منخفضاً بنسبة 2.01درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 40,860,145.57سهم بقيمة 19,190,628.00

.عن اغالق االسبوع السابق% 11.454


