
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%068                 88

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.550.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.571.58-0.63%61,554            2,440

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.460.48-4.17%56410,515           189,181

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                  0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.432.430.00%21141,176           339,052(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.750.00%16,870            5,153العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-                0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-                0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.732.730.00%0-                0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-                0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.222.44-9.02%99393,473        861,660
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.175.160.19%452,059          269,657
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.620.620.00%0-                0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.692.7-0.37%51,445            3,900
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.991.990.00%2260,210             119,627
 سجاير القدس

JCCJOD0.780.771.30%21,139            1,253
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.10.00%0-                0
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.270.28-3.57%31,000            270
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%1100               353
 المشرق للتأمين

MICUSD2.432.35.65%51,200            3,027
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.830.830.00%1100               117والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.11.10.00%0-                0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.753.77-0.53%12,958            11,093
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.451.450.00%0-                0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.41.372.19%286958,059           1,321,131
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.980.8613.95%179529,356           503,836لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-                0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD44.03-0.74%107129,460        731,083
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.41.40.00%4970,678             98,941
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.593.590.00%0-                0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.181.143.51%927,010          31,028
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.81.80.00%0-                0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.142.11.90%13,236            9,767
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.40.40.00%65179,532           102,025
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.94.95-1.01%1100               490
 بنك القدس

QUDSUSD1.921.93-0.52%4060,847          115,713
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.752.8-1.79%13,000            11,636
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.0120.50%1525               1,055
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.42.352.13%1315,699          37,144
البنك الوطني

TNBUSD1.891.9-0.53%1214,660          27,743
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.63.60.00%0-                0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.730.74-1.35%3672,240          50,394
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.4514.450.00%0-                0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.340.340.00%1774               263

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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0

PALTEL

-1.35%UCI

339,052

503,836

-9.02%

JREI

RSR

AIG

861,660

731,083

PIBC

PADICO

-3.57%

-1.79%

-4.17%

األسبوعي التقرير

2019-03-31
2019-04-04

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

12

3,139,043           

9

29

 اغالق

االسبوع
العملة  نقطة538.38أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.01نقطة أي بنسبة 0.05نقطة منخفضاً 538.38أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركات بينما انخفضت 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . 1028دوالر نفذت من خالل 4,849,119بقيمة 3,139,043لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم % 0.74دينار منخفضاً بنسبة 4.00أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط12أسعار إغالق 

عن اغالق %2.19دوالر مرتفعاً بنسبة 1.4هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة107دينار نفذت من خالل 731,083سهم بقيمة 129,460التداول عليه 

دوالر منخفضاً بنسبة 2.22اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,321,131سهم بقيمة 958,059االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر861,660سهم بقيمة 393,473حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 9.02

2018بالمائة في 81إجمالي موجودات بنك القدس يصعد .. 2014منذ 

وبحسب التقرير السنوي لبنك القدس، بلغ . 2014، مقارنة مع أرقامه المسجلة في 2018خالل العام الماضي % 81.3صعد إجمالي موجودات بنك القدس بنسبة 
مليون دوالر، بينما 669، نحو 2014كان إجمالي موجودات البنك بلغ في . مليار دوالر أمريكي1.213إجمالي موجودات البنك بنهاية السنة المالية الماضية 

خالل العام الماضي % 107.6أما التسهيالت االئتمانية المباشرة، فقد صعدت بنسبة بلغت . ألول مرة في تاريخ المصرف حاجز المليار دوالر2017تجاوزت في 

إلى 2018في % 85وارتفعت ودائع العمالء لدى بنك القدس بنسبة فاقت . 2014مليون دوالر في 339مليون دوالر، صعودا من 697.80، إلى 2014مقارنة مع 

11.6صعد صافي ربح بنك القدس بعد الضرائب إلى % 60.4وبنسبة . 2014مليون دوالر أمريكي في 517.00مليون دوالر أمريكي، ارتفاعا من 959.42

.2014ماليين دوالر في 7.23، صعودا من 2018مليون دوالر في 

ضعفا40تقفز بأكثر من " اإلسالمي الفلسطيني"أرباح .. سنوات10في 

انات واستند مسح االقتصادي على بي. ضعفا خالل السنوات العشر الماضية، بحسب مسح لالقتصادي40قفز صافي أرباح البنك اإلسالمي الفلسطيني بأكثر من 

اح البنك ووفق البيانات، بلغ صافي أرب. ، ونشرها البنك في تقريره السنوي الصادر حديثا2018-2009مجمعة صادرة عن البنك اإلسالمي الفلسطيني، للفترة بين 

صعد إجمالي التمويالت المباشرة % 665وبنسبة . 2009ألف دوالر في 370.7مليون دوالر أمريكي، صعودا من 15.131نحو 2018اإلسالمي الفلسطيني في 

، بلغت حصة البنك اإلسالمي الفلسطيني من 2018وفي . 2009مليون دوالر في 88.88مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 680للبنك اإلسالمي الفلسطيني، إلى 

904.4إلى % 262.2بنسبة 2018و2009ونمت ودائع العمالء بين . مليارات دوالر8.4، البالغة %8.28التمويالت المباشرة للقطاع المصرفي الفلسطيني نحو 

.2009مليون دوالر في 249.5مليون دوالر، صعودا من 

مليون دوالر27بنك فلسطين يوافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 

الفيديو "ل عبر واصالتعقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين يوم الخميس، اجتماعها السنوي العادي في مقر المركز الرئيسي لإلدارة العامة، بمدينة رام هللا، ب

مليون 27بلغ وفي سياق االجتماع، وافقت الجمعية العمومية على أجندة االجتماع وعلى توصية مجلس اإلدارة توزيع م. مع فندق الروتس بمدينة غزة" كنفرنس

فق من رأس المال المدفوع نقداً على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم األربعاء الموا% 13.5دوالر أمريكي من األرباح المتحققة بواقع 

مليون دوالر، 23ل حيث سيقوم البنك بالبدء بتوزيع األرباح مقسمة على النحو التالي؛ أرباح نقدية بما يعاد. كل بقدر نصيبه في رأس مال البنك2019/03/27

وبذلك سيرتفع رأس مال . من رأس المال المدفوع% 2مليون دوالر أميركي أي ما يعادل 4من رأس المال المدفوع، وأسهم مجانية بقيمة % 11.5والبالغ نسبتها 

.  مليون دوالر204مليون دوالر أميركي إلى 200البنك من 

التأمين الوطنية تعقد اجتماعها السنوي العادي للهيئة العامة

ار ، أش. اجتماعها السنوي العادي للهيئة العامة والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيةNICعقدت شركة التأمين الوطنية 

مرار مسيرة استرئيس مجلس اإلدارة السيد محمد المسروجي إلى أبرز مقتطفات مسيرة النجاح التي حققتها شركة التأمين الوطنية خالل الستة وعشرون عاما و

خطيط حيث دأبت بااللتزام واإلخالص والعمل لتصل في خدمات التأمين الوطنية إلى كل فلسطين واالستمرار بالت2018النجاح التي حققتها الشركة خالل عام 

التأمين الفلسطيني وق والتكيف مع تغيرات وتحديات السوق حيث عملت خاللها جميع طواقم الشركة وإدارتها التنفيذية بجهود كبيرة في ظل زيادة حدة التنافس في س

.واستطعنا تحقيق نتائج مشرفة2017عام 

2018في " ترست للتأمين"مليون دوالر أقساط 100
ووفق التقرير السنوي للشركة، بلغ إجمالي أقساط التأمين. 2017مقارنة مع % 8بنسبة 2018نما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة ترست العالمية للتأمين في 

من اإلجمالي، % 67وتصدرت أقساط التأمين على المركبات، حجم محفظة األقساط بنسبة . 2017مليون دوالر في 92.7مليون دوالر، صعودا من 99.8المكتتبة 

وجاءت تأمينات العمال في المرتبة الثانية من حيث الحجم، بقيمة بلغت . 2017مليون دوالر في 61.14، مقارنة مع 2018مليون دوالر في 66.89بقيمة بلغت 

في المرتبة الثالثة، جاءت أقساط التأمينات . 2017ماليين دوالر في 9، مقارنة مع 2018من إجمالي األقساط المكتتبة في % 10ماليين دوالر، تشكل نسبتها 9.4

وفي المرتبة الرابعة، . 2017ماليين دوالر في 6.7من مجمل األقساط، مقارنة مع % 7، تشكل نسبتها 2018ماليين دوالر في 6.9على الحريق، بقيمة بلغت 

.2017ماليين دوالر في 6.5من مجمل األقساط، مقابل % 7، شكلت نسبتها قرابة 2018ماليين دوالر في 6.86جاءت أقساط التأمين الصحي، بقيمة بلغت 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق ( 19.5)مليون دينار مقارنة مع ( 4.6)حوالي 04/04–31/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق( 97.7)مليون دينار مقارنة مع ( 22.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(76.7)وبنسبة انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض . عقداً ( 12405)مليون سهم، نفذت من خالل ( 25.9)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 1.09)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1929.5)نقطة مقارنة مع ( 1908.5)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 43)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 147)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 58)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

أسهم من عينة المؤشر العام10بورصة عمَّان تستبدل 

ان، إلى . سهم100أسهم بعينته المكونة من 10أسفرت المراجعة الدورية الربع سنوية للمؤشر العام لبورصة عمَّان عن استبدال  وأشار بيان صادر عن بورصة عمَّ

.  لألمالكسلأسهم خرجت من عينة المؤشر هي النسر العربي للتأمين، األردنية الفرنسية للتأمين، المجموعة العربية األردنية للتأمين، األردن ديكابو10أن 

العقارية، نوبار ، عمد لالستثمار والتنمية"جت"وخرجت من عينة المؤشر، أسهم زارة لالستثمار القابضة، األردنية لضمان القروض، والنقليات السياحة األردنية 

أسهم أخرى هي التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان، األمين لالستثمار، المتحدة 10واستبدلت البورصة بتلك األسهم . للتجارة واالستثمار، األردنية إلنتاج األدوية

االستثمار، عمون الدولية وأضافت البورصة كذلك لعينة المؤشر، أسهم ُسرى للتنمية و. لالستثمارات المالية، الركائز لالستثمار، سبائك لالستثمار، أمواج العقارية

.لالستثمارات المتعددة، الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية، مصانع الزيوت النباتية األردنية

%45البنك العربي يقر بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة 28/03/2019عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 

من رأس المال، كما وحضر االجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد % 83.38والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما أصالة ووكالة يشكلون حوالي 

ر بالنمو القوي وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن االقتصاد العالمي قد استم. رمزي نزهه الذي أعلن قانونية االجتماع

نها ة األوروبية م، مدعوماً بارتفاع النّمو في الواليات المتّحدة األمريكيّة، على الرغم من التباطؤ في بعض االقتصادات الكبرى األخرى خاصّ 2018خالل العام 

حيث بلغت أرباح المجموعة قبل الضرائب 2018وأكد المصري أنه وفي ضوء هذه المعطيات واصلت مجموعة البنك العربي أداءها القوي خالل العام . والصين

طته والتي تأتي تتويجاً وتأتي هذه النتائج لتعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنش. مليار دوالر أمريكي1.1

ا توصية مجلس إدارة وقد أقرت الهيئة العامة خالل اجتماعه. لمسيرته الحافلة باإلنجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات اإلقليمية والدولية

.2018عن العام % 45البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 5.51نقطة أي بنسبة 145.02نقطة مرتفعاً 2,776.29اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 15,364.00درهم نفذت من خالل 1,511,115,178.40سهم بقيمة 841,051,007.00حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق% 6.838مرتفعاً بنسبة 5.00درهم وأغلق على 346,826,805.00سهم بقيمة 69,456,241.00

عن اغالق % 0.939درهم مرتفعاً بنسبة 2.25درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 29,399,216.76سهم بقيمة 13,638,942.00التداول عليها 
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