
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.291.271.57%1700              903

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.543.70%1100              79

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.611.63-1.23%120,000         32,200

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.380.4-5.00%30142,765         53,856

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.30.00%28269,785         613,129(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.90.873.45%1142,822         53,555
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

BOPUSD2.32.30.00%59638,135       1,465,972
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.155.16-0.19%628,055         144,515
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%73,838           10,827
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.750.77.14%674,500         78,546
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.992.12-6.13%32,050           4,095
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.831.792.23%2985,946           153,399
 سجاير القدس

JCCJOD0.870.852.35%3739,910         49,165
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.033.030.00%0-              0
 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%21,020           919
 التأمين الوطنية

NICUSD3.523.7-4.86%411,312         39,819
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.650.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.280.00%38196,772         249,429
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.810.83-2.41%145,062             4,122لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.34.30.00%4997,321         590,282
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.351.340.75%3516,004           21,472
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.640.27%379,470         290,066
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.31.263.17%22,050           2,563
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.953.950.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.391.390.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.472.470.00%01,250           4,355
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.430.430.00%77,499             4,422
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.771.770.00%1032,351         56,671
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.89-1.38%25,000           20,099
سند للموارد االنشائية

SANADUSD220.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.142.130.47%62,999           6,462
البنك الوطني

TNBUSD1.71.690.59%75,773           9,839
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.723.574.20%350,000         185,977
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.61-1.64%46,200           3,732
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.114.10.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.380.380.00%0208              79

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

3.17%PIBC

التغير

7.14%GMC

4.20%

4,150,548           

TRUST

الشركات االكثر ارتفاعا

3.45%

3.70%

الشركات االكثر انخفاضا

GUI

PHARMACARE

PADICO

 عدد

الصفقات
الرمز

الشركة اسم

االسبوع

السابق 

 االسهم عدد

المتداولة

األسبوعي التقرير

2018-12-09
2018-12-13

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

8

1,868,897           

12

28

 اغالق

االسبوع
العملة  نقطة524.71أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

فلسطين بورصة عضو

405

قيمة

 االسهم 

$المتداولة

االكثر تداوال من حيث القيمة

BOP

APIC

1,465,972

613,129

590,282

AHC

ARAB

-4.86%

-2.41%

-5.00%

PALTEL

-1.64%UCI

249,429

290,066

-6.13%

NIC

OOREDOO

AIG
525.01 524.96

524.46 524.39
524.71

523

524

525

526

527

09-Dec-18 10-Dec-18 11-Dec-18 12-Dec-18 13-Dec-18

BOP
35.32%

APIC
14.77%

PALTEL
14.22%

PHARMACARE
6.99%

PADICO
6.01%

Others
22.69%

(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value BOP

34.15%

APIC
14.44%

PADICO
10.53%

AIG
7.64%

PALTEL
5.21%

Others
28.04%

(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.11نقطة أي بنسبة 0.59نقطة منخفضا 524.71أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة405دوالر نفذت من خالل 4,150,548بقيمة 1,868,897حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.3أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 12ارتفعت أسعار اغالقات

. صفقة49دينار نفذت من خالل 590,282سهم بقيمة 97,321دينار دون تغير عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

سهم بقيمة 196,772دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر 

حيث بلغ حجم التداول . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.3اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر249,429

.دوالر1,465,972سهم بقيمة 638,135عليه 

بالمئة خالل تشرين األول على أساس سنوي3.6ودائع العمالء في المصارف ترتفع 

وأوضحت . بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام3.6ارتفعت ودائع العمالء في المصارف العاملة في فلسطين خالل تشرين األول بنسبة 

وأضافت أن ودائع . مليار دوالر قبل عام11.5مليار دوالر مقارنة مع حوالي 12، أن الودائع بلغت قرابة "سلطة النقد الفلسطينية"بيانات 

مليون دوالر بانخفاض 562بالمئة بينما ودائع القطاع العام بلغت نحو 4.8مليار دوالر بزيادة نسبتها 11.4القطاع الخاص بلغت حوالي 

..بالمئة15.5مقداره 

مليون دوالر بتمويل بريطاني23البنك الدولي يدعم مشروعات فلسطينية بـ

، لتمويل مشروعات بقطاعي المياه والطاقة في (مليون دوالر23)مليون جنيه استرليني 18أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة بقيمة 

ذه المنحة أول مساهمة وتعد ه. فلسطين، بتمويل بريطاني عبر صندوق متعدد المانحين يديره البنك لتطوير البنى التحتية في فلسطين

، بهدف تحسين البنية التحتية في 2012دول أخرى تمول الصندوق الذي انشئ في عام 8بريطانية في الصندوق، لتنضم بذلك إلى 

تخصص المنحة وس. األراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها من خالل الدعم المالي والفني في قطاعات المياه والطاقة والتنمية الحضرية

االستثمارات من البريطانية  لتنفيذ أنشطة ذات األولوية في قطاعي المياه والطاقة التي يدعمها الصندوق االستئماني، وكذلك اإلصالحات و

لطاقة الشمسية أجل تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة في غزة، وتحسين أداء قطاع الكهرباء الفلسطيني، وتقديم نموذج عمل جديد ل

.في غزة

بالمئة خالل تشرين الثاني16االحتياطات الرسمية لدى سلطة النقد ترتفع 

. بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي16خالل تشرين الثاني بنسبة " سلطة النقد الفلسطينية"ارتفعت االحتياطات الرسمية لدى 

وأضافت أن . مليون قبل عام435مليون دوالر امريكي مقارنة مع حوالي 506وأظهرت البيانات أن احتياطي النقد االجنبي بلغ قرابة 

يفة إلى كما ارتفع اجمالي السندات التي تملكها سلطة النقد بنسبة طف. مليون دوالر402.5بالمئة إلى 21احتياطي النقد االجنبي ارتفع بنسبة 

.مليون دوالر103

يوقعان اتفاقية شراكة" بالتل"بنك االستثمار الفلسطيني و

يني اتفاقية شراكة لتقديم احدى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وبنك االستثمار الفلسط" بالتل“وقعت شركة االتصاالت الفلسطينية 

بيح القائم ووّضح السيد سميح ص.خدمات مراكز البيانات وربط الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف اآللي عبر تقنية األلياف الضوئية

تراتيجية تأتي استكماالً السبأعمال المدير العام لبنك االستثمار الفلسطيني أّن هذه االتفاقية ستمّكن البنك من التمتع بخدمات مراكز البيانات، و

طين مجهزة وفق وأكد صبيح أن وجود مراكز بيانات متقدمة في فلس. البنك الرامية إلى تقديم أكثر الخدمات التكنولوجية تطوراً لعمالئه

.أعلى معايير الجودة تعتبر خطوة نوعية كفيلة بأن تضع فلسطين في مقدمة الدول التي تمتلك مثل هذه المشاريع

بدء إجراءات تخطيط الطريق لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز: محمد مصطفى

الوحيدة في أعلن رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، عن بدء إجراءات تخطيط الطريق لتزويد محطة توليد الكهرباء

ر أنبوب الغاز اإلجراءات تتعلق ببدء خطوات تخطيط الطريق لمرو"وقال مصطفى إن . قطاع غزة بالغاز من إسرائيل لزيادة فاعلية إنتاجها

ي وأوضح مصطفى أن األمر يتعلق بمساعي حل أزمة قطاع غزة الذي يعاني من عجز كبير ف". لمحطة توليد الكهرباء في القطاع

وأفاد بأنه جرت خالل العامين الماضيين مباحثات مع . ميجا واط140إلى 60احتياجاته من الكهرباء وتشغيل المحطة سيرفع إنتاجها من 

وذكر أنه يتم . كإسرائيل بدعم من أطراف دولية لتسهيل عملية ايصال الغاز للمحطة وقد أبدت الحكومة االسرائيلية سابقا موافقتها على ذل

يحتاج إلى اآلن بالتحضير لبناء مسار األنبوب بعد تحديد مخطط مساره وأخذ الموافقات الالزمة ألنه سيكون داخل األراضي المحتلة، و

.تصاريح داخلية

بورصة عمان

مليون ( 3.0)مليون دينار مقارنة مع ( 4.6)حوالي 13/12–09/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 22.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(51.3)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، ( 14.2)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 15.1)

ما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى. عقداً ( 7160)نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %(. 1.36)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1854.3)نقطة مقارنة مع ( 1829.2)

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ( 24)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 133)أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 77)بينما انخفضت أسعار أسهم 

بورصة عمان تدرج أول إصدار لصكوك التمويل اإلسالمي

األردنية قال المدير التنفيذي لبورصة عمان، إن البورصة قامت بإدراج اإلصدار األول لصكوك التمويل اإلسالمي الصادر عن الشركة

وذكر أن هذا اإلدراج للصكوك اإلسالمية هو األول من .ديسمبر12لصكوك التمويل اإلسالمية اعتباراً من تاريخ اليوم األربعاء، الموافق 

ستثمرين نوعه في بورصة عمان، حيث يأمل بأن يسهم ذلك في زيادة عمق سوق رأس المال األردني من خالل توفير أدوات مالية جديدة للم

اإلسالمي، وأوضح أن مجلس إدارة البورصة قد قرر اعتماد قواعد التداول الخاصة بسوق صكوك التمويل. متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

فاض اليومية بحيث يتم إدراج الصكوك بالقيمة األسمية ويكون هذا السعر هو السعر المرجعي األول لها، كما تكون نسبة االرتفاع واالنخ

.ألف دينار200والحد األدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات على الصكوك هو % 20المسموح بها لسعر الصك عن السعر المرجعي 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.72نقطة أي بنسبة 18.78نقطة مرتفعاً 2,599.05اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد 15,515.00درهم نفذت من خالل 1,274,938,105.76سهم بقيمة 1,407,138,473جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً بنسبة 4.33درهم وأغلق على 171,226,089.85سهم بقيمة 41,215,692.00بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

20,447,181.14سهم بقيمة 10,662,416.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 1.882

.عن اغالق االسبوع السابق% 3.125درهم مرتفعاً بنسبة 1.98درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


