
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%027                34

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.50.50.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.553.23%2159,582         95,258

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.29-3.45%2071,833           20,394

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.31-0.43%34250,528         569,485(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.73-4.11%316,993         12,128العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.810.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.522.520.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%2600              2,031
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.5-0.40%64105,577       261,467
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.235.230.00%613,859         72,483
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.820.785.13%150                58
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.91.90.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.91.91-0.52%2538,963           74,130
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.792.53%57,239           8,149
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.23.3-3.03%27,799           25,262
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.320.320.00%410,615         3,291
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.522.520.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.740.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.890.890.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.030.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.673.650.55%35,523           20,211
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.771.85-4.32%31,000           2,512
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.3-1.54%4258,045           74,162
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.364.38-0.46%6641,162         253,026
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.330.00%70100,124         131,457
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.380.00%35177,409       244,885
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.381.342.99%34,995           9,577
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.58-2.33%15,000           17,772
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.452.22%35194,290         125,748
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.951.950.00%26114,626       223,516
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.752.85-3.51%33,308           12,831
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.382.39-0.42%190                214
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.961.960.00%1200              392
البنك الوطني

TNBUSD1.751.740.57%124,141           7,218
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.083.080.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.550.58-5.17%1314,211         7,853
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.450.00%0176              79
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.860.87-1.15%3080,386         69,414لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0

www.united.psلمزيد من االخبار عن السوق المالي الفلسطيني و االسواق االقليمية و العالمية راجع موقع الشركة االلكتروني 
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اغالق 
االسبوع

العملة "األردني الكويتي"توافق على دمج فروع " عمومية بنك القدس"

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.43نقطة أي بنسبة 2.32نقطة منخفضاً 541.24أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

أغلق . شركات فقط14شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 7وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة531دوالر نفذت من خالل 2,345,036بقيمة 1,388,351

دينار نفذت 253,026سهم بقيمة 41,162عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.46دينار منخفضاً بنسبة 4.36سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

74,162سهم بقيمة 58,045عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.54دوالر منخفضاً بنسبة 1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة66من خالل 

261,467سهم بقيمة 105,577حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.40دوالر منخفضاً بنسبة 2.49اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.دوالر

"األردني الكويتي"توافق على دمج فروع " عمومية بنك القدس"

وكان رئيسا مجلسي . لسطينيفي البنك الفني وافقت الجمعية العمومية لبنك القدس، اليوم الخميس، على دمج فروع البنك التجاري األردني الكويتي، مقابل حصة استراتيجية للبنك األرد

لقدس اجتماعا غير عادي وعقدت الهيئة العامة لبنك ا. ادارة بنكي القدس اكرم عبد اللطيف، واألردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي، وقعا اتفاقية الصفقة بعمان في حزيران الماضي

من رأس % 10مليون سهم تشكل 8.35وقررت الهيئة إصدار أسهم جديدة للبنك بمقدار . برام هللا وغزة وعمان، اليوم الخميس، عبر تقنية االتصال المرئي، للمصادقة على الصفقة

مليون دوالر، وكلفت الهيئة العامة غير العادية مجلس 83.6وباإلصدار الجديد، يرتفع رأس المال . المال المدفوع بعد الزيادة، لصالح البنك االردني الكويتي مقابل فروعه في فلسطين

.مليون دوالر100االدارة االستمرار في استكمال رأس المال المصرح به، البالغ 

بنك فلسطين األكبر محليا في الموجودات والودائع والتسهيالت

األرقام تشمل بيانات البنك اإلسالمي العربي )2017احتل بنك فلسطين، المرتبة األولى كأكبر البنوك العاملة في السوق المحلية، من حيث الموجودات والودائع والتسهيالت وفق أرقام 

وبلغت موجودات %(. 23)متفوقا على منافسه البنك العربي % 31.7ووفق أرقام، شكلت حصة بنك فلسطين من موجودات القطاع المصرفي، نحو (. باعتباره إحدى الشركات التابعة

مصرفا 15ومن حيث الودائع، جاء بنك فلسطين األول على . مليارات دوالر للبنك العربي3.547مليارات دوالر أمريكي، مقارنة بـ 4.88بنك فلسطين حتى نهاية العام الماضي، نحو 

مليارات دوالر، 3.768وبلغ إجمالي الودائع لدى بنك فلسطين، حتى نهاية العام الماضي، نحو . من ودائع القطاع المصرفي% 31.5عامال في السوق المحلية، مستحوذا على ما نسبته 

%  31.88نحو كذلك، تصدر البنك القطاع المصرفي من حيث التسهيالت االئتمانية، إذ بلغت حصته من صافي التسهيالت،. مليار دوالر12من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة 

.2017من التسهيالت التي قدمها القطاع المصرفي حتى 

هذه مقارنات لبياناتهما. بنكا العربي وفلسطين األكبر في السوق

ويعد بنكا العربي وفلسطين، أكبر بنكين في . 2017من صافي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني للعام الماضي % 67، على ما نسبته (فرع فلسطين)حاز بنكا فلسطين والعربي 

ربي خالل العام الماضي، وفق أرقام تعود لجمعية البنوك في فلسطين، بلغ صافي أرباح البنك الع. السوق المحلية، من حيث الموجودات والودائع والتسهيالت، وصافي األرباح المسجلة

وفي البيانات التالية . مليون دوالر54، نحو (تشمل أرباح البنك اإلسالمي العربي)مليون دوالر ليكون األعلى في القطاع المصرفي الفلسطيني، بينما بلغت أرباح بنك فلسطين 59نحو 

4.88ة العام الماضي، نحو وبلغت موجودات بنك فلسطين حتى نهاي(. بيانات البنك اإلسالمي العربي بحكم أنه أحد الشركات التابعة)التي سنعرضها لكم، تتضمن أرقام بنك فلسطين 

مصرفا عامال في السوق المحلية، مستحوذا على ما نسبته 15ومن حيث الودائع، جاء بنك فلسطين األول على . مليارات دوالر للبنك العربي3.547مليارات دوالر أمريكي، مقارنة بـ 

مليارات دوالر، من إجمالي 3.768وبلغ إجمالي الودائع لدى بنك فلسطين، حتى نهاية العام الماضي، نحو . للبنك العربي% 25.3من ودائع القطاع المصرفي مقارنة مع % 31.5

.مليار دوالر3.022مليار دوالر، بينما بلغت ودائع البنك العربي 12ودائع القطاع المصرفي البالغة 

2018تفصح عن البيانات المالية للنصف األول من عام ( PSE)شركة سوق فلسطين لألوراق المالية

وتشير بيانات سوق . ، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري2018أفصحت شركة سوق فلسطين لألوراق المالية عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة للنصف االول من عام 

(  104,963)دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار552,968إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 30/06/2018فلسطين لألوراق المالية كما في 

بارتفاع 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 13,265,313دوالر أمريكي بعد أن كان 13,547,213أّما مجموع الموجودات فقد بلغ . 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 

أما مجموع %. 22.30بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي نهاية العام 1,189,973دوالر أمريكي بعد أن كان 1,455,431وبلغ مجموع المطلوبات %. 2.13بلغت نسبته

%.0.14بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 12,075,340دوالر أمريكي بعد أن كان 12,091,782حقوق الملكية فقد بلغ 

مليون دوالر70بنك فلسطين يعيد تمويل قرض للوطنية موبايل بقيمة 

ين، وبحسب بيان صادر عن بنك فلسط. العالمية" أريدو" مليون دوالر لصالح شركة الوطنية موبايل، احدى شركات مجموعة 70أعاد بنك فلسطين اليوم الثالثاء تمويله لقرض بقيمة 

"  من جانبه، أوضح مدير االتصاالت التسويقية في . مليون دوالر أمريكي70سيكون البنك هو الممول الوحيد إلعادة تمويل القرض للتماشي مع التطور الطبيعي للشركة، بقيمة 

فضيلي ناتج عن الثقة واكتفى القواسمي بالتأكيد ان الشركة حصلت على سعر فائدة ت. شادي القواسمي أن إعادة تمويل القرض جاءت بشروط أكثر مرونة، واقل تكلفة" الوطنية موبايل

".  جي3" ة وغزة، وشبكة واكد القواسمي ان ما جرى هو إعادة تمويل للقرض السابق الذي استخدم في بناء شبكة الوطنية موبايل في الضف. الكبيرة بين بنك فلسطين والوطنية موبايل

والباقي من بنوك ومؤسسات " آي اف سي"مليونا منه من مؤسسة التمويل الدولية 50مليون دوالر، 125على قرض تجمع بنكي قيمته 2012وكانت الشركة حصلت في العام 

ك إتش إس بي سي، واستخدم يني، وبنلسطمصرفية محلية واقليمية، شملت بنك فلسطين، وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني، وبنك القاهرة عمان، والبنك التجاري الف

.جزء منه في حينه لتمويل قرض سابق، والباقي لتوسيع شبكتها في الضفة الغربية وبناء شبكة اتصاالت خليوية في قطاع غزة

2017إليك بعض األرقام حول القطاع المصرفي الفلسطيني في 

ويقدم لكم ملخصا حول أبرز األرقام والبيانات المالية . 2017أصدرت جمعية البنوك في فلسطين األسبوع الماضي، سلسلة إصدارات مصرفية، بشأن أداء البنوك في فلسطين خالل 

13.7مليار دوالر أمريكي، مقارنة مع 15.3بلغت موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي . 2016مقارنة مع 2017للقطاع المصرفي الفلسطيني خالل 

بلغت التسهيالت . 2016مليارات دوالر في 10.5مليار دوالر، مقارنة مع 11.9بلغت ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية العام الماضي . 2016مليار دوالر في 

بلغ صافي أرباح . 2016مليارات دوالر حتى نهاية 6.7، مقارنة مع 2017مليارات دوالر حتى نهاية 7.9، التي قدمها القطاع المصرفي الفلسطيني (القروض والتمويالت)االئتمانية 

.2016مليون دوالر في 149.3مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 168.5القطاع المصرفي الفلسطيني، خالل العام الماضي نحو 

تقر تعديل بعض مواد النظام األساسي للشركة" االتحاد لإلعمار"عمومية 

د الثاني من وأشارت الشركة في بيان للبورصة، إلى أن البن. المدرجة ببورصة فلسطين، تعديل بعض مواد النظام األساسي للشركة( UCI)أقرت عمومية االتحاد لألعمار واالستثمار 

، تم تعديله بأن يجوز أن تكون ملكية المساهم في أسهم 13وأضافت الشركة، في بيانها، أن البند الثاني من المادة . ، هو ما تم تعديله في كل مادة من هذه المواد86و30و13المواد 

ركة بما شالمن إجمالي أسهم الشركة شريطة موافقة مجلس اإلدارة على ذلك من خالل طلب يقدمه المساهم لمجلس االدارة يطلب فيه رفع نسبة تملكه باسهم% 20الشركة بحد أقصى 

، بأال يجوز ألي مساهم في الشركة أن 30كما تم تعديل البند الثاني من المادة . وفي حال موافقة مجلس االدارة على الطلب يتم اعالم الجهات ذات االختصاص بذلك% 10يزيد عن 

، بأال يجوز بأي حال من األحوال أن يزيد عدد 86كما تضمن التعديل الخاص بالبند الثاني من المادة . من أسهمها إال بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة% 20يمتلك ما يتجاوز 

من عدد أسهم الشركة، سواء كانت األسهم باألصالة أو بالوكالة أو باإلنابة ما عدا أعضاء مجلس اإلدارة % 15األسهم التي يحملها المساهم الذي يحضر اجتماع الجمعية العامة عن 

.من عدد أسهم الشركة سواء كانت األسهم باألصالة أو بالوكالة أو باإلنابة% 20من أسهم الشركة فيحق لهم حمل أسهم بواقع % 15والمساهمين الذين يملكون أكثر من 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع ( 2.5)مليون دينار مقارنة مع ( 8.8)حوالي 26/07–22/07بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها . مليون دينار لألسبوع السابق( 12.7)مليون دينار مقارنة مع ( 44.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(247.4)

أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا . عقداً ( 5888)مليون سهم، نفذت من خالل ( 16.6)البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ %(0.03)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2023.9)نقطة مقارنة مع ( 2023.2)األسبوع إلى 

.شركة( 62)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 43)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 139)عددها 

(  CABK)بنك القاهرة عمان 

ان المدرج ببورصة األردن، اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تقضي بتوفير دعم مالي وفني مقدم من اال جال الطاقة المتجددة، وتقديم د األوروبي في متحاوقع بنك القاهرة عمَّ

روعات بمجال وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى أهمية هذه االتفاقية ودورها في توفير الدعم لإلقراض األخضر وتمويل مش. منح مالية لعدد من المشروعات في هذا القطاع

ح عزام وأوض. عبر توفير التمويل والدعم الفني الالزم والتدريب والخبراء والمستشارين الفنيين،الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، في الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية

ان، بأن هذه االتفاقي. الشوا، أن ذلك سيكون له أثر في تنمية القطاع المصرفي واالقتصاد الفلسطيني ة تأتي استكماالً التفاقية وقعها ونوه جوزيف نسناس المدير االقليمي لبنك القاهرة عمَّ

عام الجاري، توسيع وقرر صندوق االستثمار الفلسطيني، في يناير من ال. مليون يورو، لتمويل مشروعات في مجال توليد الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة12.5الجانبان مؤخراً، بقيمة 

.مليون دوالر200إلى 50نشاطاته في قطاع الطاقة المتجددة من 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.78نقطة أي بنسبة 22.76نقطة مرتفعاً 2,948.80اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم 93,359,662سهم بقيمة 17,759,475صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية7,357درهم نفذت من خالل 549,279,678.32سهم بقيمة 411,952,097

درهم، هذا واغلق سهم . 17,397,375سهم بقيمة 8,599,823اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 3.113مرتفعاً بنسبة 5.30وأغلق على 

.عن اغالق االسبوع السابق% 0.493درهم منخفضاً بنسبة 2.02شركة ارابتك على سعر 


