
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.311.310.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.64-2.44%126,978           11,196

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.440.432.33%64214,458         92,346

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.42.371.27%1326,725           63,486(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-              0العامة
 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

BOPUSD2.22.24-1.79%90392,747       860,243
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.043.17%34,865           25,217
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.70.70.00%1150              148
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.052.050.00%31,261           2,585
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.961.922.08%42356,397         695,619
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.810.00%8731              805
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.053.07-0.65%64,986           15,199
 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

NCIUSD110.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.94-2.50%1625              2,438
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.51.50.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.331.320.76%147692,911         918,389
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.790.81-2.47%3470,628           56,848لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.424.312.55%68114,479       698,328
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.431.420.70%3337,999           53,920
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.051.07-1.87%1323,020         24,151
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.611.479.52%561,163         136,303
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.352.350.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.420.420.00%1116,654           9,632
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.81.82-1.10%117,700           13,669
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.91.90.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.22.180.92%1500              1,100
البنك الوطني

TNBUSD1.721.71.18%3320,886         35,756
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.53.422.34%22,035           7,123
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.650.68.33%44107,727       67,836
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.5-0.69%1100              2,031
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.380.4-5.00%1116              44

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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عن إغالق % 0.63 بنسبة 3.3 نقطة مرتفعاً 531.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.63نقطة أي بنسبة 3.3نقطة مرتفعاً 531.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة647دوالر نفذت من خالل 3,794,411بقيمة 2,165,841التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط9شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 12ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت 698,328سهم بقيمة 114,479عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 2.55دينار مرتفعاً بنسبة 4.42

عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم % 0.76دوالر مرتفعاً بنسبة 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة68من خالل 

دوالر منخفضاً بنسبة 2.22اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر918,389سهم بقيمة 692,911التداول عليه 

.دوالر860,243سهم بقيمة 392,747حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق1.79%

2018البنك اإلسالمي األكثر ابتكاراً في فلسطين للعام " اإلسالمي الفلسطيني"

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

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

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

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

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

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

2018لـ" البنك األكثر ابتكارا وريادة في فلسطين"البنك الوطني يحصد جائزة 

لك خالل ، وذ"البنك األكثر ابتكارا وريادة في فلسطين"العالمية البنك الوطني بمنحه جائزة " International Finance"كرمت مجلة 

ذلك تقديرا ويأتي. حفل لتوزيع الجوائز أقيم في دبي ضم العديد من رجال األعمال ومدراء البنوك في الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا

ه بين بنوك لجهوده في إدخال التكنولوجيا الرقمية إلى السوق المصرفي الفلسطيني بإطالقه ألول مركز خدمات مصرفية رقمي من نوع

ن، إن هذا الشرق األوسط، وإيجاده لحلول مبتكرة لمواصلة نموه وتطوره، وتعليقا على ذلك، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حس

نجاز والتكريم من التكريم يضع البنك الوطني ومبادراته المصرفية المبتكرة مجددا على خارطة البنوك اإلقليمية والدولية، مشيدا بهذا اال

".International Finance"قبل مجلة عالمية عريقة مثل 

البنك االسالمي العربي نحو صيرفة اسالمية حديثة و رقمية

ن المعاني من خالل لتحمل العالمة التجارية شعاراً جديدا يحمل في طياته الكثير مأطلق البنك االسالمي العربي عالمته التجارية الجديدة ،

غيير العالمة التصميم والنمط وااللوان، وصرح المدير العام للبنك االسالمي العربي االستاذ هاني ناصر أن طبيعة الشعار والهدف من ت

فية اسالمية التجارية ليس مجرد شكل وشعار وألوان وانما تطور على مستوى االعمال المصرفية التي يقدمها البنك و توجه تام نحو صر

لوقت ما هي تطلعاتكم في ا. حديثة و رقمية متناغمة مع التطور التكنولوجي من حيث البرامج و الخدمات و الرؤية و االهداف للبنك

الخدمات الحاضر والمستقبل للبنك؟ نحن نعمل على هدف واضح وهو ان نكون الخيار المصرفي االول ألي عميل، باالرتقاء بنوعية

ز ايضا على المصرفية وترسيخ الصيرفة االسالمية والتوسع وتعزيز المسؤولية و االلتزام اتجاه العمالء افرادا او مؤسسات، وسنرك

.تطبيق الشمول المالي بكل االدوات الممكنة من خالل تمكين كافة فئات المجتمع في العمل المالي والمصرفي 

مليار دينار ودائع البنوك المحلية في االردن33

مليون دينار ليصل إلى 546.5ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في االردن خالل األحد عشر شهرا األولى من العام الماضي بمقدار 

وبذلك تكون نسبة ارتفاع قيمة .  مليار دينار33.197مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ حيث كان يبلغ 33.744نحو 

أما على المستوى الشهري، فانخفضت قيمة 2017مقارنة مع نهاية % 1.6الودائع خالل أول أحد عشر شهرا من العام الماضي نحو 

.  مليار دينار33.754مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 9.8بمقدار ( نوفمبر)ودائع البنوك في شهر تشرين الثاني 

ند مساو إليهم عوالوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها األفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد األخير بردها أو رد مبلغ

.ودائع ألجلالطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثالثة أقسام هي؛ ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، و

بورصة عمان

مليون (4.2)مليون دينار مقارنة مع ( 3.8)حوالي 31/01–27/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 19.1)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(9.9)دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 

مليون سهم، ( 17.3)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(21.2)

ى أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إل. عقداً ( 9476)نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %( . 0.22)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1947.4)نقطة مقارنة مع ( 1951.6)

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ( 63)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 141)أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 44)بينما انخفضت أسعار أسهم 

(BOJX)بنك األردن 

وأظهرت النتائج المالية األولية للبنك تحقيقه . 2017، مقارنة بعام %9.56بنسبة 2018، في عام (BOJX)تراجعت أرباح بنك األردن 

56.33)مليون دينار 45.609، مقابل أرباح قيمتها 2018في عام ( مليون دوالر50.94)مليون دينار 41.246ألرباح سنوية بقيمة 

6.88مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 10.23، ارتفعت أرباح البنك إلى 2018وخالل الربع الرابع من . 2017في عام ( مليون دوالر

مليار دينار 1.868، إلى %1.2وأشار البنك في بيان، للبورصة، إلى نمو ودائع العمالء بنسبة . 2017مليون دينار في الربع الرابع من 

، إلى 2018، في عام %1.2ونوه في بيانه، إلى ارتفاع صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة . 2017، مقارنة بعام 2018في عام 

وأضاف، أن مجلس إدارة البنك .  2017مليار دينار، مقارنة بعام 2.619، إلى %2.1مليار دينار، ونمو إجمالي موجودات البنك 1.465

.مليون دينار، بعد موافقة البنك المركزي ومساهمي البنك36من رأس المال، بما يعادل % 18أوصى بتوزيعات نقدية بنسبة 

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.10نقطة أي بنسبة 27.95نقطة مرتفعاً 2,567.59اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، 12,609.00درهم نفذت من خالل 821,810,866.56سهم بقيمة 579,107,269.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5

مرتفعاً بنسبة 4.31درهم وأغلق على 180,640,707.18سهم بقيمة 42,498,811.00وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

61,966,119.68سهم بقيمة 28,753,395.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 4.866

.عن اغالق االسبوع السابق % 2.37درهم مرتفعاً بنسبة 2.16درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


