
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%0-                0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.841.773.95%4858,252          105,161

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.470.462.17%65372,228           169,482

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                  0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.432.420.41%756,750             136,333(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.720.720.00%311,155          8,019العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-                0
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

BOPUSD2.352.32.17%62476,483        1,104,475
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.185.180.00%5102,179        529,287
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.660.660.00%11,000            931
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.52.385.04%3677               1,627
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.971.99-1.01%2238,240             75,358
 سجاير القدس

JCCJOD0.770.770.00%0598               649
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.051.64%76,300            19,052
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.270.270.00%0-                0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.152.150.00%0-                0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.860.860.00%4590               718والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.11.10.00%0-                0
 التأمين الوطنية

NICUSD440.00%0-                0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.51.50.00%099,872          211,295
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.371.370.00%63183,229           249,874
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.820.820.00%2538,703             31,675لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-                0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.444.420.45%7844,122          275,856
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.421.420.00%3683,186             116,875
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.613.64-0.82%11,000            3,610
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.11.10.00%0-                0
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.61.534.58%11,000            2,257
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.32.35-2.13%12,000            6,488
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.40.40.00%1235,009             19,349
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.851.88-1.60%36564,846        1,050,426
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-                0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.062.08-0.96%45,150            10,591
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.312.32-0.43%87,396            16,759
البنك الوطني

TNBUSD1.821.754.00%2033,376          58,516
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.753.64.17%5365               1,376
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.670.670.00%1925,350          17,158
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.50.00%0-                0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.370.370.00%6741               279
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.63نقطة أي بنسبة 3.41نقطة مرتفعاً 544.59أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما 6وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . 542دوالر نفذت من خالل 4,223,477بقيمة 2,249,797لألسبوع المنصرم 
عن اغالق االسبوع السابق، %0.45دينار مرتفا بنسبة 4.44أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط10انخفضت أسعار إغالق 

دوالر دون تغير عن 1.37هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة78دينار نفذت من خالل 275,856سهم بقيمة 44,122حيث بلغ حجم التداول عليه 
دوالر 2.35اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر249,874سهم بقيمة 183,229اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر1,104,475سهم بقيمة 476,483حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 2.17مرتفعاً بنسبة 

التكنولوجيا المصرفية خفضت أهمية التوسع الجغرافي للبنوك: جمال حوراني
الخدمات دما عليهاوضع المدير اإلقليمي لفروع البنك العربي في فلسطين، جمال حوراني، التوسع الجغرافي للبنوك في مرتبة الحقة من حيث األهمية، مق

، في منطقة "رفيةابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المص"، خالل أعمال مؤتمر "حوراني"جاء ذلك، في مداخلة لـ . التكنولوجية التي يقدمها البنك
بنوك في األردن تا الالبحر الميت من الجانب األردني، بتنظيم سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي األردني، وجمعي

أيام في األسبوع، أكثر من اهتمامه في 7ساعة على مدار 24ما يهم عميل البنك اليوم، هو خدمة مصرفية لمدة : وقال حوراني. وفلسطين، اليوم األربعاء
ات المصرفية وأرجع ذلك، إلى التطور التكنولوجيا المصرفية، التي أعادت هيكلة مفهوم التوسع لدى القطاع. مكان الفرع الجغرافي وساعات دوامه الرسمية

.حول العالم، بما فيها فلسطين

بالمئة4والنمو المتوقع .. تقديم التعويضات بوقتها" ترست"أولوية : الشنطي

بالمئة تعود إلى تركيز ومصداقية 8.5بنسبة طفيفة بلغت 2018قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين إن ارتفاع صافي أرباح الشركة خالل 
وبشأن . 2018مليون دوالر تعويضات للمؤمنين خالل 36مشيرا إلى أن الشركة دفعت " البوالص"الشركة في قضية قدرتها العالية على تعويض كافة حاملي 

تتبع استراتيجية " ترست"وأوضح أن . 2017بالمئة عن العام 11مليون دوالر بزيادة مقدارها 41الشركات التابعة أكد أن اداءهم المالي جيد جدا بانتاج 
، بهدف درء خارجيةالتنويع في االستثمارات مضيفا أنها تستثمر في العقارات وااليجارات واألراضي كذلك لها استثمارات عديدة في األسهم بشركات محلية و

أوضح الشنطي أنها تعود إلى زيادة التكلفة نتيجة قلة المهارات في 2018وعن أسباب انخفاض أرباح شركات التامين رغم زيادة االنتاج خالل . المخاطر
يازات تقديم امتشركات التأمين والتنافس على الموظفين بسبب دخول شركة تأمين جديدة إلى السوق ما اضطر في العديد من الشركات إلى رفع الرواتب و

كما أشار إلى مشكلة تنافس الشركات على بعض أنواع 2006لموظفيها إضافة إلى زيادة مصاريف التعويضات والتشغيل في ظل ثبات أسعار التامين منذ 
.التأمينات غير االلزامية

خصم القروض والشيكات سيتناسب مع خصم الراتب: النقد
تب من قبل الرقال محافظة سلطة النقد، عزام الشوا، أن تشاوراً تم مع وزارة المالية لتحمل كافة الخصومات على الموظفين في حال صدور قرار بخصم من ا

كلة القروض، مؤكدا وأوضح الشَّوا أنه اذا تم الخصم سيتم مقارنة الراتب مع نسبة القرض لتتناسب مع الدخل أو سيتم إعادة هي. الحكومة لشهر شباط فبراير
مين، أوصى وسياق اخر، قال محافظ سلطة النقد، إن المؤتمر الذي عقد في البحر الميت على مدار يو. جاهزية سلطة النقد للتعامل بإيجابية حيال أي خصم

تقديم الخدمات بما ار وبدعوة البنوك المركزية لمواكبة التطور التقني لشركات الخدمات المالية التكنولوجية ووضع األطر القانونية التي تساعد في دعم االبتك
.يتناسب مع التطور في هذا المجال

هيئة رأس المال تقر مجموعة من التعليمات لعمل قطاع األوراق المالية

ر المجلس وأق. أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال خالل جلسته التي عقدت مؤخراً مجموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع األوراق المالية الفلسطيني
ت العمالء جة عن تعامالالتعليمات الناظمة بشأن ترخيص الحافظ األمين، والتي ستساهم في تفعيل دور الحافظ األمين بتخفيض مخاطر تسوية العمليات النات

فلسطين، بحيث ورصة المتعاقدين معه، عبر انضمام الحافظ األمين بصفته عضواً في دورة التسوية النقدية وفق إجراءات وتعليمات التسوية المعمول بها لدى ب
.يصبح الحافظ األمين طرفا أساسيا في تسوية أثمان األوراق المالية المتداولة والتي تتم لصالح عمالئه

2018مجلس إدارة بنك فلسطين يوصي بتوزيع ارباح 

دوالر أمريكي من األرباح المتحققة 27,000,000أوصى مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين خالل جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي بتوزيع مبلغ 
كما قرر المجلس تحديد يوم الثامن والعشرين من آذار الجاري موعداً النعقاد . من رأس المال المدفوع% 13.5أي ما يعادل 2018خالل العام الماضي 

يع االرباح نقداً وأسهم وكانت توصية المجلس بتوز.  الجمعية العمومية السنوية العادية في مقر المركز الرئيسي لإلدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام هللا
من رأس المال المدفوع، % 11.5مليون دوالر، وقد بلغت نسبتها 23مليون دوالر أمريكي على النحو التالي؛ أرباح نقدية بما يعادل 27مجانية بما مجموعه 
يل من رأس المال المدفوع، وسيتم توزيعها على المساهمين المسجلين في مركز االيداع والتحو% 2مليون دوالر أميركي أي ما يعادل 4وأسهم مجانية بقيمة 

الجاري كل بنسبة ما يملكه في رأس المال المدفوع، وبذلك سيرتفع رأس مال البنك من 2019في بورصة فلسطين حتى تاريخ السابع والعشرين من آذار 
.مليون دوالر204مليون دوالر أميركي إلى 200

2018في % 19أرباح شركات األدوية في فلسطين تهبط 
مقارنة مع 2018خالل % 18.8تراجع صافي أرباح شركات الصناعات الدوائية العاملة في السوق الفلسطينية، ومدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 

شفاء القدس للمستحضرات الطبية، وبيرزيت لألدوية، وبيت جاال لألدوية، ودار ال: شركات فلسطين أسهمها، وهي4وفي بورصة فلسطين، تدرج . 2017
مليون 17.86وبحسب مسح لموقع االقتصادي، استنادا على إفصاحات الشركات األربع المدرجة ببورصة فلسطين، بلغ صافي أرباحها . لصناعة األدوية

، وهي القدس 2018وفق ما تظهره نتائجها المالية في 4وتراجعت أرباح ثالث شركات من أصل . 2017مليون دوالر في 21.99دوالر، نزوال من 
مليون دوالر، 1.123إلى 2018في % 53.2وتراجعت أرباح شركة بيت جاال لألدوية بنسبة . للمستحضرات الطبية، وبيت جاال لألدوية، وبيرزيت لألدوية

مليون 11ماليين دوالر، نزوال من 7.96إلى 2018تراجع صافي أرباح بيرزيت لألدوية في % 27.7وبنسبة . 2017مليون دوالر في 2.3نزوال من 
.2017دوالر في 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع ( 5.2)مليون دينار مقارنة مع ( 4.8)حوالي 07/03–03/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

. مليون دينار لألسبوع السابق( 26.1)مليون دينار مقارنة مع ( 24.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(8.1)السابق وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات األسعار، . عقداً ( 10331)مليون سهم، نفذت من خالل ( 20.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1992.1)نقطة مقارنة مع ( 1987.8)فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
(  45)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 144)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.22)

.شركة( 66)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

2018عام % 25نمو أرباح قطاع البنوك األردني 

ان، نمًوا في أرباحه السنوية عن عام  بنك، 15وأظهرت النتائج المالية للقطاع ويتضمن %.  25.14بنسبة 2018حقق قطاع البنوك المدرجة ببورصة عمَّ
مليون دينار 797.65البالغة 2017، مقارنة بأرباحها في عام 2018عن عام ( مليار دوالر1.41)مليون دينار 998.20تحقيقها مجتمعة أرباًحا قيمتها 

. منها% 58.28، محقًقا 2018واستحوذ البنك العربي على أكثر من نصف أرباح البنوك األردنية المدرجة ببورصة عمَّان خالل عام (.  مليار دوالر1.13)
ان أداًءا مالًيا إيجابًيا عن عام عام 9وحققت  بنوك مدرجة ببوصة 6وعلى الجانب اآلخر، شهدت . ، بنمو أرباحها السنوية2018بنوك مدرجة ببوصة عمَّ

ان أداًءا مالًيا سلبًيا عن عام عام  .، بتراجع أرباحها السنوية2018عمَّ

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.57نقطة أي بنسبة 41.26نقطة منخفضاً 2,594.52اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 9,870.00درهم نفذت من خالل 687,746,036.23سهم بقيمة 476,149,644.00خاللها حجم التداول 

اما شركة . عن االغالق السابق% 3.265منخفضاً بنسبة 4.74درهم وأغلق على 436,123,337.01سهم بقيمة 89,965,600.00اعمار العقارية 
درهم 2.14درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 62,027,081.39سهم بقيمة 28,229,602.00ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 0.926منخفضاً بنسبة 


