
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%16                 8

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.641.66-1.20%1130,851         50,734

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.410.44-6.82%1251,327,396      543,460

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.30.00%610,801           24,843(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.810.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.42.40.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.462.47-0.40%62149,871       368,231
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.20.00%42,069           10,777
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.770.6518.46%1521,836         20,989
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.932.03-4.93%2400              772
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.911.92-0.52%19368,763         700,570
 سجاير القدس

JCCJOD0.760.760.00%0-              0
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.10.00%320,000         62,000
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.31-3.23%23,632           1,090
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.42.40.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.125.00%350,160         100,336
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.730.75-2.67%68,760           9,009والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.030.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.263.76-13.30%165,693           20,861
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.71.76-3.41%130,000         71,932
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.321.310.76%218917,868         1,199,910
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.354.310.93%96439,575       2,692,981
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.381.370.73%2240,095           54,751
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.7-1.35%284,818         313,481
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.321.35-2.22%120                26
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.83.80.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.361.360.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.452.52-2.78%26,000           20,733
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.470.00%1425,540           16,867
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.881.9-1.05%30109,700       205,577
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.88-1.04%48,048           32,351
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.062.060.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.152.150.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.71.70.00%79,629           16,369
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.63.60.00%11,952           7,027
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.620.65-4.62%57196,450       123,708
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.420.420.00%0-              0
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.860.87-1.15%3344,188         37,921لالتصاالت

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

0.73%PEC

التغير

18.46%GMC

5.00%

6,707,315           

MIC

الشركات االكثر ارتفاعا

0.76%

0.93%

الشركات االكثر انخفاضا

NIC

AIG

BOP

 عدد

الصفقات
الرمز

الشركة اسم

االسبوع

السابق 

 االسهم عدد

المتداولة

األسبوعي التقرير

2018-09-09
2018-09-13

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

16

3,914,121           

5

28

 اغالق

االسبوع
العملة

 بقيمة أرباح صافية بلغت 2018الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 

 مليون دوالر167قرابة 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.08نقطة أي بنسبة 0.43نقطة مرتفعاً 542.29أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركات بينما 5وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة763دوالر نفذت من خالل6,707,315بقيمة 3,914,121لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق، حيث % 0.93دينار مرتفعاُ بنسبة 4.35أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط16انخفضت أسعار إغالق 
دوالر مرتفعاً بنسبة 1.32هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة96دينار نفذت من خالل 2,692,981سهم بقيمة 439,575بلغ حجم التداول عليه 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,199,910سهم بقيمة 917,868عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   % 0.76
.دوالر368,231سهم بقيمة 464,157حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.40دوالر منخفضاً بنسبة 2.46

مليون دوالر167بقيمة أرباح صافية بلغت قرابة 2018الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 

، وذلك بعد انتهاء 2018عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركات المدرجة للنصف األول من العام 09/09/2018أعلنت بورصة فلسطين اليوم األحد 
شركة من إجمالي 46أي انه تم استالم البيانات المالية من قبل % 96بنسبة التزام باإلفصاح وصلت الى . الفترة القانونية لإلفصاح عنها في األول من الشهر الجاري

دوالر 166,720,060بعد الضريبة 2018ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن النصف األول من العام .  شركة مدرجة48
دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة 157,149,660، والتي بلغت قيمتها 2017عن صافي األرباح المحققة للفترة ذاتها من العام % 6.09أمريكي بارتفاع نسبته 

دوالر 161,952,861دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 170,758,090شركة بقيمة بلغت 38من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 83ما نسبته 
دوالر مقارنة مع ما قيمته ( 4,038,030)شركات خسائر بلغت قيمتها 8في حين حققت %. 5.44بارتفاع نسبته 2017أمريكي للنصف األول من العام 

تى بينما لم تتمكن شركتان من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة ح%.16بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 2017دوالر للنصف األول من العام ( 4,803,201)
.المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم لالتصاالت: اآلن وهي

بارتفاع 2018مليون دوالر للنصف األول من العام 56الى ذلك، فقد حل قطاع الخدمات في المرتبة األولى حيث بلغت قيمة صافي األرباح المحققة بعد الضريبة 
مليون دوالر بارتفاع بلغت نسبته 51، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها قرابة 2017عن الفترة ذاتها من العام الماضي % 12نسبته قاربت 

مليون دوالر بارتفاع الفت 30عن النصف األول من العام الماضي، وحل قطاع االستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قاربت % 5ما يقارب 
مليون بانخفاض واضح عن أرباح العام الماضي 18عن نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ % 18بلغت قيمته 

.مليون دوالر بقليل12بأرباح تجاوزت % 1بلغت 2018، وأخيراً حل قطاع التأمين بنسبة ارتفاع في قيمة األرباح للنصف األول من العام %16.5نسبتها 

13البنك الوطني يقر رفع عدد أعضاء مجلس إدارته إلى 
ما يتعلق بعدد أعضاء شركة فيللأقرت الهيئة العامة للبنك الوطني، خالل اجتماعها غير العادي الذي عقد في مدينة رام هللا ، تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الداخلي

وترأس جلسة االجتماع . 11عضوا بدال من 13مجلس إدارة البنك، ليتم تعديله باإلجماع ورفع عدد األعضاء بواقع عضوين، وليصبح مجلس إدارة البنك مكونا من 
مثال عن هيئة م، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طالل ناصر الدين، ومراقب الشركات الدكتور حاتم سرحان، وممثال عن سلطة النقد الفلسطينية تمارة الكردي
.لتنفيذيةاارةسوق رأس المال الفلسطينية مراد جدبة، والمدقق الخارجي للبنك الوطني عن شركة آرنست ويونغ سائد عبد هللا، وبحضور مساهمي البنك واإلد

تسجل أعلى أرباح بين شركات التطوير العقاري" االتحاد لإلعمار االستثمار"
لعام أنها سجلت أعلى أرباح بين شركات التطوير العقاري المدرجة في بورصة فلسطين في الربع الثاني من ا( UCI)أعلنت شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار 

أنها الشركة العقارية األكثر ربحية في بورصة 2018عن النصف األول من عام ( UCI)وأظهرت النتائج المالية لشركة االتحاد لإلعمار واالستثمار. 2018

، فقد بلغ 2018ووفقا للبيانات المالية لشركة االتحاد لإلعمار االستثمار عن النصف األول من عام. فلسطين، حيث تمكنت الشركة من تحقيق هامش ربح مرتفع
545,913دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 901,508صافي أرباح الشركة خالل فترة الستة أشهر األولى من هذا العام بعد الضريبة 

وبالمقارنة مع االفصاحات المالية لشركات التطوير العقاري المنافسة والمدرجة في%. 65,14، بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 
ى ، فإن شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار تتربع في المركز األول من حيث األرباح، حيث حققت الشركة أعل2018بورصة فلسطين في النصف األول من عام 

.أرباح بين شركات التطوير العقاري المدرجة في بورصة فلسطين في هذه الفترة

"الوطنية موبايل"استدامة األرباح عنوان المرحلة المقبلة لـ : ضرغام مرعي

األرباح المسجلة خالل الفترة بين . مليون دوالر2.2، بقيمة 2018استعادت الوطنية موبايل، إحدى شركات مجموعة أوريدو العالمية، نسق األرباح في الربع الثاني 
يذي لشركة الوطنية موبايل يقول الرئيس التنف". االقتصادي"حزيران، تعد الثانية في سنوات عمل الشركة داخل السوق الفلسطينية، وفق رصد / يونيو-نيسان / أبريل

وقع االقتصادي، وأضاف في مقابلة مع م. ضرغام مرعي، إن المرحلة المقبلة ستشهد استدامة في صافي أرباح الشركة، بعد تجاوزها مرحلة من النفقات التشغيلية.د
ث في الضفة الغربية، الثالأن نفقات تشغيلية نفذتها الشركة خالل السنوات الثالث الماضية، تمثلت في تطوير شبكة االتصال وتجهيز البنية التحتية لخدمات الجيل

.وبناء شبكة اتصاالت متكاملة في قطاع غزة

2018مليار دوالر خالل تموز 6.8بالمئة إلى 11بنمو القروض المصرفية 

بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام 9.5المقدمة للعمالء خالل تموز بنسبة ( القروض، الجاري مدين، التأجير التمويلي)نمت إجمالي التسهيالت المصرفية 
مليار دوالر مقارنة مع حوالي 8.175، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي التسهيالت بلغ قرابة "سلطة النقد الفلسطينية"وأظهرت بيانات . الماضي
بينما ارتفعت تسهيالت . مليار دوالر6.801بالمئة لتصل إلى حوالي 11وزادت القروض المقدمة للعمالء خالل تموز على أساس سنوي بنسبة . مليار7.463

.مليون دوالر69.7بالمئة إلى 33.8وارتفعت تسهيالت التأجير التمويلي بنسبة . مليار دوالر1.304بالمئة إلى قرابة 1.2الجاري مدين بنسبة 

المشرق للتأمين توقع اتفاقية تأمينات شركة كهرباء الجنوب

دير اتفاقية تأمين في مجال التأمينات العامة وتأمين المركبات والتأمين الصحي، بحضور كل من م( SELCO)وقعت شركة المشرق للتأمين وشركة كهرباء الجنوب 

ء على أتى ذلك نتيجة إلحالة العطا. فارس مجاهد، وعدد من ممثلي الشركتين وموظفيها–نهاد أسعد، و مدير عام كهرباء الجنوب –عام شركة المشرق للتأمين 

اسعد المدير العام وبهذه المناسبة قال نهاد. شركة المشرق للتأمين  ايمانا من شركة كهرباء الجنوب على قدرة المشرق للتأمين تلبية احتياجها من مختلف التأمينات
اث نقلة نوعية في مؤكدا إلى أن المشرق للتأمين تعمل على إحد." ننظر الى االتفاقية مع شركة كهرباء الجنوب بعين الشراكة طويلة األجل: "لشركة المشرق للتأمين

.آلية تقديم خدماتها لمؤمنيها، من خالل العمل المتواصل في جميع فروع ومكاتب الشركة المنتشرة في كافة أنحاء الوطن

2017تصدر تقرير االستقرار المالي لعام " النقد"

اته من الذي يستعرض أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكون" 2017تقرير االستقرار المالي "أصدرت سلطة النقد الفلسطينية 
، التأجير الصرافون، ومؤسسات اإلقراض المتخصصة، وقطاع األوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري)المؤسسات المصرفية وغير المصرفية 

ولكونها المؤسسة اً رئيساً، وبين التقرير انه إلى جانب اهتمامها باالستقرار النقدي، تهتم سلطة النقد أيضاً باالستقرار المالي في فلسطين، باعتباره هدف(. التمويلي
ات الدفع خدمالوحيدة المخولة باإلشراف على سالمة الوضع المالي للمصارف والصيارفة وشركات اإلقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وكذلك على مقدمي

.وعلى سالمة وفعالية نظم المدفوعات

ورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق (3.7)مليون دينار مقارنة مع ( 4.1)حوالي 13/09–09/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لالسبوع السابق(18.4)مليون دينار مقارنة مع ( 16.6)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(12.9)وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم . عقداً ( 7441)مليون سهم، نفذت من خالل ( 16.6)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 0.37)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1999.7)نقطة مقارنة مع ( 1992.3)القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 44)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 143)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 58)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 4تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.59نقطة أي بنسبة 16.73نقطة منخفضاً 2,809.87اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 13,598درهم نفذت من خالل 1,214,790,342سهم بقيمة 1,347,460,135حجم التداول 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابق% 1منخفضاً بنسبة 4.95درهم وأغلق على 118,015,301سهم بقيمة 23,747,523

عن اغالق االسبوع % 2.105درهم منخفضاً بنسبة 1.86درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 16,962,341سهم بقيمة 8,907,920عليها 
.السابق


