
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.311.300.77%15,733         7,510

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.641.640.00%0-            0

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.430.422.38%45103,553       44,238

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.372.370.00%3581,378         191,774(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%01,125         1,349
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%01,344         4,929
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.242.27-1.32%129295,248     655,135
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.045.2-3.08%410,160       52,823
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.70.691.45%35,243         5,176
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.051.964.59%11,000         2,050
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.921.93-0.52%2035,875         68,475
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.85-4.71%118,956         9,999
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.073.070.00%2500            1,535
 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 

NAPCOJOD0.830.830.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD10.973.09%44,794         4,639
 التأمين الوطنية

NICUSD43.78.11%1218,400       70,483
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.51.55-3.23%14,000         8,463
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.321.283.13%1801,290,985    1,681,129
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.810.82-1.22%1823,830         19,393لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0375            243العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.314.35-0.92%50143,853     873,912
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.421.43-0.70%6195,268         133,894
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%926,097       94,921
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.071.09-1.83%718,912       20,582
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.352.350.00%4579            1,887
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.420.420.00%21,500           868
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.821.85-1.62%1625,567       46,105
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.91.90.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.182.180.00%2660            1,439
البنك الوطني

TNBUSD1.71.73-1.73%1718,933       32,186
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.423.6-5.00%332,000       109,448
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.60.00%1218,862       11,317
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.50.00%1100            2,045
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.40.46-13.04%71,140         475اللوجستية

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
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 اغالق

االسبوع
العملة  نقطة527.82 اغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.45نقطة أي بنسبة 2.4نقطة منخفضاً 527.82أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار . صفقة657دوالر نفذت من خالل 4,158,422بقيمة 2,275,970حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

ى أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستو. شركة فقط13شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار 873,912سهم بقيمة 143,853عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.92دينار منخفضاً بنسبة 4.31

عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ % 3.13دوالر مرتفعاً بنسبة 1.32هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة50نفذت من خالل 

دوالر منخفضاً بنسبة 2.24اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,681,129سهم بقيمة 1,290,985حجم التداول عليه 

.دوالر655,135سهم بقيمة 295,248حيث بلغ حجم التداول عليه  . عن اغالق االسبوع السابق1.32%

2018مؤشرات حول أداء بورصة فلسطين خالل العام 

حيث . ةحلقة جديدة في سلسلة النهج التطوري السريع ألعمال وخدمات بورصة فلسطين على كافة األصعد2018يعتبر العام المنصرم 

نقطة، وقد 529.35، مغلقاً عند مستوى 2017عن إغالق العام الذي سبقه % 7.87شهد مؤشر القدس انخفاضاً ملحوظاً بلغ ما نسبته 

.  2017عن إغالق العام % 10.29نقطة أي بارتفاع بنسبة 590.10عند مستوى 2018سجل المؤشر أعلى قيمة إغالق له خالل العام 

، 2017عن قيم التداول للعام % 24.64مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته 353ما يفوق 2018فيما بلغ حجم التداول خالل العام 

صفقة بانخفاض نسبته 35,030مليون سهم عبر 185حيث بلغت ما يقارب % 31.75كذلك انخفض عدد األسهم المتداولة بنسبة 

جلسة 243مليون دوالر موزعة على 1.45وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالي . 2017عن عدد الصفقات المنفذة خالل العام % 34.16

%  4.02مليار دوالر بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 3.73حوالي 2018وبلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية العام . تداول خالل العام

قد شهد أعلى قيمة تداول يومي تشهدها البورصة منذ تأسيسها حيث أغلقت جلسة 2018ويذكر أن العام المنصرم . 2017عن العام 

.مليون دوالر أميركي74بقيمة تداول بلغت 29/03/2018التداول المنعقدة بتاريخ 

اال انه كان عاما مميزا2018رغم تراجع ارباح الشركات في : الحاج حسن

ب تباطؤ قال المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن إنه على الرغم من تراجع أرباح عدة قطاعات اقتصادية في فلسطين بسب

، اال ان البنك الوطني كان من الشركات التي استطاعت ان تحافظ 2018االقتصاد الذي ألقى بظالله على السوق الفلسطيني منذ بداية العام 

بتكار باإلضافة على ادائها المالي وتزيد من نمو مؤشراتها المالية بشكل ملحوظ، وتحقق انجازات على صعيد التكنولوجيا المصرفية واال

، ضاعف البنك الوطني 2018وبين الحاج حسن أنه في العام . الى جذب استثمارات خارجية الى فلسطين لدفع العملية التنموية االقتصادية

ة مسيطرة من ميزانيته في كافة بنود ومؤشرات قوائم المركز المالي وقائمة دخل، وذلك بعد استحواذه ومجموعة من المساهمين على حص

.مليون دوالر70، في صفقة هي األكبر في تاريخ البورصة الفلسطينية تعدت قيمتها %45في البنك االسالمي الفلسطيني بلغت 

بنك فلسطين يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية بصرف العمالت األجنبية

في فلسطين " Foreign Exchange Awards"حصل بنك فلسطين على جائزة أفضل مؤسسة مالية في مجال صرف العمالت االجنبية 

.  متحدة األميركية، ضمن تصنيف مجلة غلوبال فاينانس العالمية المتخصصة بالشؤون المالية ومقرها نيويورك في الواليات ال2019للعام 

خصصين، واستناداً ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة ألول مرة بناء على تقييم للبنوك العاملة في فلسطين من قبل محرري المجلة المت

ع حصري لقراء المجلة إلى بيانات مستقاة من محللين مختصين واستشاريين ومدراء تنفيذيين في القطاع المصرفي، باإلضافة الى استطال

.دولة من مختلف قارات العالم113كما غطي تصنيفها . من المؤسسات، بهدف زيادة دقة وموثوقية النتائج

%63حصة المستثمرين المحليين من قيمة األسهم ببورصة فلسطين 

%.  63مليار دوالر بنسبة تقارب 2.36بلغت 2018قالت بورصة فلسطين، إن قيمة األوراق المالية المملوكة فلسطينياً مع نهاية العام 

مليار ورقة 1.3وأضافت البورصة في بيان لها، أن عدد األوراق المالية التي يملكها المستثمرون الفلسطينيون في البورصة، يزيد عن

ألف 67.616وذكرت أن عدد المساهمين الفلسطينيين بلغ . من نسبة األوراق المالية في السوق ككل% 69مالية أي ما يشكل تقريباً 

70.981متصدرين بذلك نسبة توزيع الملكيات حسب الجنسية، حيث وصل عدد المساهمين الكلي إلى% 95.26مساهم، بنسبة تجاوزت 

ار غير الفلسطيني واستناداً إلى البيانات اإلحصائية الصادرة عن مركز اإليداع والتحويل في بورصة فلسطين، فإن االستثم. ألف مساهم

.مليار دوالر كانت النسبة األعلى من نصيب االستثمار األردني1.37في البورصة قد بلغ قرابة 

طريق مفتوحة نحو مزيد من األرباح.. بنك االستثمار الفلسطيني

ودفع  .ية التي يتبعها البنكتشهد النتائج المالية لبنك االستثمار الفلسطيني، نموا الفتا في صافي األرباح مؤخرا، مدعوما بالسياسات المصرف

على أساس سنوي، خالل الشهور التسعة % 25.8تحسن اإليرادات المالية، إلى ارتفاع صافي أرباح بنك االستثمار الفلسطيني، بنسبة 

ماليين 3.5وبحسب إفصاح البنك لبورصة فلسطين، بلغ صافي أرباح بنك االستثمار الفلسطيني،  .2018األولى من العام الماضي 

، وفق 2017مليون دوالر في الفترة المقابلة من 2.78كان صافي أرباح البنك قد بلغ . 2018دوالر، في الشهور التسعة األولى من 

.النتائج المالية لالستثمار الفلسطيني

مليار دوالر تسهيالت ائتمانية من البنوك العاملة في فلسطين العام الماضي8.42

عاملة في األراضي قال رئيس قسم السياسة النقدية واألسواق المالية في سلطة النقد إن حجم التسهيالت االئتمانية التي قدمتها البنوك ال

، %6.1مليون دوالر في الضفة؛ وهو ما يشكل نسبة نمو بلغت 7466مليون دوالر؛ بواقع 8420بلغ 2018الفلسطينية خالل العام 

واستعرض عودة في ورقة بعنوان . بالمقارنة مع العام الذي سبقه% 3.2مليون دوالر في قطاع غزة؛ وهو ما يشكل تراجعاً نسبته 954و

ي قطاع غزة، ، قدمها في ورشة عمل حول الواقع االقتصادي ف"النظام المصرفي الفلسطيني في ظل األوضاع االقتصادية في قطاع غزة"

.نظمها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في مقره في مدينة غزة، أمس، جملة من المؤشرات المصرفية في قطاع غزة

بورصة عمان

مليون (7.3)مليون دينار مقارنة مع ( 4.2)حوالي 24/01–20/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 21.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(41.5)دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

مليون سهم، ( 16.9)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق(29.1)

ى أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إل. عقداً ( 8988)نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %(. 1.72)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1914.4)نقطة مقارنة مع ( 1947.4)

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ( 56)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 148)أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 61)بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.09نقطة أي بنسبة 2.45نقطة منخفضاً 2,514.36اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ 9,118.00درهم نفذت من خالل 553,860,997.76سهم بقيمة 338,723,208.00تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً بنسبة 4.11درهم وأغلق على 155,278,158.84سهم بقيمة 38,156,338.00حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

20,441,481.16سهم بقيمة 9,729,756.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.75

.عن اغالق االسبوع السابق% 3.431درهم مرتفعاً بنسبة 2.11درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


