
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%0-                0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.56-1.79%36,500            4,951

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.791.82-1.65%3347,900          86,238

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.480.480.00%108809,582           384,322

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                  0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.432.41.25%38124,392           298,487(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.720.720.00%314,837          10,683العامة
 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%4961               3,253
  بنك فلسطين

BOPUSD2.442.372.95%1571,696,048      4,151,462
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.175.27-1.90%1583,434          431,774
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.620.63-1.59%33,500            3,054
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.72.70.00%0-                0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.991.971.02%49106,447           212,738
 سجاير القدس

JCCJOD0.770.770.00%0194               211
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.013.010.00%1023,701          72,321
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.280.273.70%4120,260        33,388
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.252.154.65%11,000            2,250
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.830.830.00%65,847            6,763والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.11.10.00%0-                0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.763.760.00%0-                0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.51.50.00%15,300            11,213
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.371.370.00%105325,423           443,041
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.810.82-1.22%321,055,738        845,285لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-                0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.424.44-0.45%120128,248        802,445
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.421.43-0.70%2613,367             18,997
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.593.61-0.55%1500               1,795
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.181.089.26%3153,405          62,261
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.751.72.94%1300               740
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.12.10.00%1272               806
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.40.40.00%818,022             9,914
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.921.853.78%37134,963        256,230
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-                0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.022.05-1.46%1214,690          30,077
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.312.310.00%0-                0
البنك الوطني

TNBUSD1.861.831.64%1818,673          34,362
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.63.60.00%1700               2,520
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.760.6615.15%66181,406        130,449
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%040                 812
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.350.37-5.41%61,472            523

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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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.80نقطة أي بنسبة 4.38نقطة مرتفعاً 549.24أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
10وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . 900دوالر نفذت من خالل 8,353,362بقيمة 4,997,122اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

عن %0.45دينار منخفضاً بنسبة 4.42أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط10شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 

هذا واغلق سهم باديكو على . صفقة120دينار نفذت من خالل 802,445سهم بقيمة 128,248اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 
اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر443,041سهم بقيمة 325,423دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.37سعر 

سهم بقيمة 1,696,048حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 2.95دوالر مرتفعاً بنسبة 2.44فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر4,151,462

%50القروض الموجهة لالستثمار باألسهم في فلسطين تنكمش 

، على أساس ربعي مقارنة مع الربع 2018خالل الربع األخير % 50.5انكمشت القروض المصرفية الموجهة لالستثمار في سوق األسهم، بنسبة 
ية الموجهة لالستثمار في وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، منشورة على موقعها اإللكتروني، بلغ إجمالي قيمة القروض البنك. الثالث لذات العام

مليون 42.2كان إجمالي القروض المصرفية الموجهة لالستثمار في األسهم، بلغت . 2018مليون دوالر، حتى نهاية الربع الرابع 20.9األسهم 

ويعكس االنكماش في القروض الموجهة لالستثمار في األسهم، التراجع االقتصادي من جهة في السوق . 2018دوالر حتى نهاية الربع الثالث 
تراجعت تداوالت بورصة فلسطين "ككل، 2018وفي . الفلسطينية، وتراجع أداء بورصة فلسطين في ذات العام والبورصات العربية بشكل عام

.، بحسب عويضة"مليون دوالر353.47، إلى 2017، مقارنة مع تداوالت 2018بالمائة في 24.7بنسبة 

شركات تأمين لتزويدهم بنظام االستعالم االئتماني الموحد8توقع مذكرات تفاهم مع 

تلك ستفادةوقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا،مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين لتزويدهم بخدمة نظام االستعالم االئتماني الموحد، وذلك ال

عن ة ذات العالقةالشركات من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات االئتمانية والديموغرافي

لتوقيع بحضور األشخاص المتعاملين مع المصارف ومؤسسات االقراض أفراداً أًو مؤسسات ودرجات تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة، حيث تم ا

.دسلطة النقمدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، واألمين العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نسرين الحنبلي، وعدد من مدراء

"بالتل"اإلسالمي الفلسطيني يوقع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع 

وع والمكاتب وأجهزة بهدف ربط كافة الفر" بالتل"وقع البنك اإلسالمي الفلسطيني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة االتصاالت الفلسطينية 

كاملة لول تكنولوجية متالصراف اآللي بشبكة رئيسية واحتياطية عبر تقنية األلياف الضوئية، باالضافة الى مجموعة من االتفاقيات األخرى لتقديم ح

ICTك اإلسالمي الفلسطيني ووقع االتفاقية كل من بيان قاسم مدير عام البن. لتطوير البنية التحتية لالتصال والتواصل وتعزيز جودتها واستمراريتها

ء الدوائر في لقطاع األعمال بمدينة رام هللا، وبحضور عدد من مدرا" بالتل"في مركز " بالتل“ومعن ملحم مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية 

.المؤسستين

يوصي بزيادة رأس ماله“اإلسالمي الفلسطيني "مجلس إدارة 

مليون دوالر 74مليون دوالر أمريكي صعودا من 77أوصى مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بزيادة رأس مال البنك المدفوع ليصبح 

من القيمة االسمية للسهم وبقيمة اسمية دوالر للسهم، على أن يتم ذلك من % 4.05سهم وبنسبة /دوالر3,000,000أمريكي، وذلك عبر رسملة مبلغ 

مة للبنك وجرى خالل االجتماع الذي عقده المجلس في مقر اإلدارة العا. خالل األرباح المدورة وبعد استكمال الموافقات الالزمة من الجهات المختصة
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أوصى المجلس بتوزيع 2019من نيسان 17في رام هللا تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للبنك في 

.من القيمة االسمية للسهم% 8.5أرباح نقدية بنسبة 

مليون دوالر على المساهمين27بنك فلسطين تناقش توزيع أرباح بواقع " عمومية"

13.5المقبل لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 2019آذار 28من المقرر أن تعقد الجمعية العامة لبنك فلسطين اجتماعها يوم الخميس 

بالمئة من األرباح نقدا على 11.5وأوضحت أن مجلس اإلدارة سيناقش توزيع . مليون دوالر27بالمئة من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 

.المساهمين واثنين بالمئة على شكل أسهم مجانية

2018اإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي للربع الرابع 

في لفلسطين كما هيأصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي

راً للجهود ، وذلك ضمن اإلصدار الدوري لوضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمرا2018نهاية الربع الرابع 
ين وبين أرصدة ما يزال التفاوت كبيرا في أرصدة استثمارات االقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسط. المشتركة التي تقوم بها المؤسستان

.  مليون دوالر أمريكي1,659بقيمة بلغت ( االلتزامات األجنبية–األصول الخارجية )االستثمارات األجنبية الموظفة في االقتصاد الفلسطيني 

االصول صيب األكبر مناستحوذت اإليداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني على الن

.من إجمالي قيمة األصول الخارجية% 59الخارجية وبما نسبته 

2018شركة البنك اإلسالمي العربي تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 

من خالل التقرير السنوي، وذلك عمالً بأحكام نظام 2018أفصحت شركة البنك اإلسالمي العربي عن بياناتها المالية النهائية المدققة للسنة المالية 
إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 31/12/2018وتشير بيانات البنك االسالمي العربي للسنة المنتهية في . اإلفصاح الساري

بارتفاع بلغت 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 6,402,924دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 7,103,320

دوالر أمريكي في نهاية العام 1,041,103,696دوالر أمريكي بعد أن كان 1,062,302,827أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 10.94نسبته 
وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب االستثمار )دوالر أمريكي 952,908,000وبلغ مجموع المطلوبات %. 2.04بارتفاع بلغت نسبته 2017

أما مجموع حقوق %. 2.01بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر نهاية العام 934,107,781بعد أن كان ( المطلقة وحساب االستثمار المخصص

%.2.24بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 106,995,915دوالر أمريكي بعد أن كان 109,394,827الملكية فقد بلغ 

بورصة عمان

مليون دينار ( 4.4)مليون دينار مقارنة مع ( 3.5)حوالي 21/03–17/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 21.8)مليون دينار مقارنة مع ( 17.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(19.9)لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

(  11434)مليون سهم، نفذت من خالل ( 19.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لألسبوع السابق

(  1983.7)نقطة مقارنة مع ( 1960.5)ما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً 
شركة ( 147)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 1.17)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

.شركة( 54)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 46)مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 2.12نقطة أي بنسبة 54.53نقطة مرتفعاً 2,628.74اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على 11,452.00درهم نفذت من خالل 965,407,609.74سهم بقيمة 499,625,422.00بلغ خاللها حجم التداول 

اما . عن االغالق السابق% 2.174مرتفعاً بنسبة 4.70درهم وأغلق على 185,397,912.54سهم بقيمة 39,189,444.00شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 30,161,529.75سهم بقيمة 13,962,414.00شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 0.467درهم منخفضاً بنسبة 2.13


