
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.510.53-3.77%12121,611       86,041

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.611.60.63%1314,253         22,534

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.290.00%43121,070         34,014

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.252.250.00%81159,600         359,105(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.732.74%1179              189العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0125              157
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.650.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%11,532           5,186
  بنك فلسطين

BOPUSD2.542.55-0.39%90270,656       678,681
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.15.35-4.67%131,144         158,834
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.860.860.00%41,328           1,585
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.92.39-20.50%53,981           7,564
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.012.23-9.87%5586,084           188,507
 سجاير القدس

JCCJOD0.80.80.00%25,371           6,060
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.33.31-0.30%1966,458         217,784
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.641.574.46%31,600           2,624
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.830.83.75%32,253           2,613والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.840.9-6.67%1386,400         74,327
 التأمين الوطنية

NICUSD3.313.30.30%31,130           3,740
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.810.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.381.380.00%45109,232         147,748
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.470.470.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.234.24-0.24%5246,012         274,290
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.261.250.80%2632,900           40,730
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.853.850.00%03,716           14,307
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.311.310.00%1660,303         79,009
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.441.440.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.623.05%53,174           12,075
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.47-2.13%1300                195
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.022.35-14.04%3372,532         146,835
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.772.89%23,500           13,858
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.622.65-1.13%33,415           8,960
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD220.00%175                150
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%98,900           16,070
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.554.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.3914.5-0.76%237                751
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.450.00%2371              167
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD11.01-0.99%62241,311       238,586لالتصاالت

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 من اجمالي عدد الشركات المفصحة% 88بورصة فلسطين تستلم البيانات الختامية لـ 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.66نقطة أي بنسبة 3.68نقطة منخفضاً 550.40أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت أسعار  8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة608دوالر نفذت من خالل 2,843,275سهم بقيمة 1,560,553المنصرم 

46,012عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول % 0.24دينار منخفضاً بنسبة 4.23أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط13إغالق 

دوالر دون تغير عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.38هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة52دينار نفذت من خالل 274,290سهم بقيمة 

حيث بلغ حجم التداول . عن اغالق االسبوع السابق%0.39دوالر منخفضاً بنسبة 2.54اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر147,748سهم بقيمة 109,232

.دوالر678,681سهم بقيمة 270,656عليه 

2017البورصة تستلم البيانات الختامية عن السنة المالية 

والمتمثلة بالبيانات 2017عن انتهاء المرحلة األخيرة من عملية اإلفصاح للعام 17/04/2018أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم الثالثاء 

شركة، حيث انتهت مهلة اإلفصاح المقررة عن هذه البيانات بتاريخ 48المالية الختامية المدققة عبر التقارير السنوية للشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 

من إجمالي عدد الشركات المدرجة حيث أفصحت % 88مليون دوالر أمريكي في ظل التزام بتلك العملية وصلت نسبته الى 291بواقع أرباح بلغت ما يقارب . 01/04/2018

بعد 2017ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية . شركات متأخرة لغاية اللحظة4شركة عن تقريرها السنوي فيما تبقت 44

دوالر، وقد شكلت الشركات 285,209,602والتي بلغت قيمتها 2016عن صافي األرباح المحققة في العام % 2.05دوالر أمريكي بارتفاع نسبته 291,059,174الضريبة 

دوالر في 295,295,693دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 319,142,508شركة بقيمة بلغت 39من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 88.64الرابحة ما نسبته 

بنسبة 2016دوالر في العام ( 10,086,091)دوالر مقارنة مع ما قيمته ( 28,083,333)شركات خسائر بلغت قيمتها 5في حين حققت %. 8.08بارتفاع نسبته 2016العام 

%.  178.44ارتفاع في الخسائر بلغت 

مرعي يعد مستثمري الوطنية موبايل بأرباح ممتازة ومستدامة

اح سيشهد استمرار تحقيق األرباح خاصة على صعيد التشغيلية منها لكنه أشار إلى أن تحقيق األرب2018قال الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل، ضرغام مرعي، إن عام 

مليون دوالر رغم كافة المعيقات التي من أهمها 19بقيمة حوالي 2017وأوضح أن األرباح التشغيلية التي حققتها الشركة خالل . 2019الممتازة والمستدامة سيبدأ خالل العام 

يف كبيرة تم وأضاف أنه هناك مصار. منع سلطات االحتالل من دخول الوطنية موبايل إلى قطاع غزة حتى نهاية العام الماضي تدلل على األداء التشغيلي المرتفع للشركة

ت الوقت أن تعويض أكد في ذانه إنفاقها مع بدء عمل الشركة في قطاع غزة وانطالق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية موزعة بين تشغيلية ودعاية وإعالن واستهالك لك

مليون دوالر لبناء شبكتين، األولى في قطاع 90وأوضح أن الشركة أنفقت حوالي . المصاريف وتحقيق األرباح سيبدأ خالل العام الحالي وسيشهد تحسنا واضحا العام القادم

.مليون دوالر50-40مليون دوالر والثانية في الضفة الغربية لتمويل خدمات الجيل الثالث بقيمة حوالي 40غزة بقيمة 

2018في الربع األول % 12.3أرباح الفلسطينية للكهرباء تصعد 

وبحسب إفصاح الشركة لبورصة فلسطين، صعد. خالل الربع األول من العام الجاري، على أساس سنوي% 12.3صعد صافي أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء، بنسبة 

ع وفي تفاصيل أداء الشركة، يظهر ارتفاع طفيف في إيرادات الشركة للرب. 2017ماليين دوالر في الربع المناظر من 3.6ماليين دوالر، من 4.06صافي أرباح الشركة إلى 

.  ألف دوالر أمريكي228كذلك، حققت الشركة إيرادات تحت بند أخرى، بقيمة . 2017مليون دوالر في الربع األول 7.85مليون دوالر، مقارنة مع 7.94، إلى 2018األول 

وبلغت حصة السهم من إجمالي ربح . 2017مليون دوالر في الربع المناظر 3.8ماليين دوالر، مقارنة مع 3.9، نحو 2018وبلغ إجمالي مصاريف الشركة في الربع األول 

وبلغت القيمة السوقية للشركة في بورصة فلسطين، . 2017دوالر في الفترة المقابلة من 0.60دوالر أمريكي، مقارنة مع 0.68السنة خالل الربع األول من العام الجاري، 

.دوالر1.23مليون دوالر أمريكي، فيما أغلق سعر سهمها في تعامالت اليوم اإلثنين، نحو 78.3

بالربع األول% 49تتراجع " العربية للدهانات"أرباح 

، على أساس %48.8، المدرجة ببورصة فلسطين، تراجع أرباحها في الربع األول من العام الجاري، بنسبة (APC)ظهرت البيانات المالية لشركة العربية لصناعة الدهانات 

ألف دينار أردني 295.13، مقابل أرباح بـ (ألف دوالر212.5)ألف دينار أردني 151.06وأشارت الشركة في بيان للبورصة، اليوم االثنين، إلى أن أرباحها بلغت . سنوي

مليون دينار 1.28مليون دينار في الربع األول من العام الجاري، مقابل مبيعات بـ1.22وتراجع صافي مبيعات الشركة إلى . 2017بالربع األول من عام ( ألف دوالر415)

وأقرت . 2016مليون دينار أرباح عام 1.084، مقابل 2017مليون دينار في عام 1.082وكانت أرباح الشركة السنوية، تراجعت إلى .في الربع األول من العام الماضي

.2017من القيمة االسمية للسهم عن عام % 50عمومية العربية للدهانات، في مارس الماضي، توزيع أرباح نقدية بنسبة 

من الشهر الجاري29الوطنية موبايل تغلق اكتتابها الثانوي في 

، (مخصص للمساهمين الحاليين للشركة)ويغلق االكتتاب الثانوي . مليون سهم35أعلنت شركة الوطنية موبايل لالتصاالت، مؤخرا، أنها فتحت باب االكتتاب الثانوي بنحو 

الثانوي، ويبلغ سعر السهم الواحد في االكتتاب. من الشهر الجاري، على أن تصدر أسماء المشترين الذي سيوسعون حصصهم خالل وقت الحق من الشهر المقبل29في 

293)حاليا، إلى ( مليون دوالر258)يأتي االكتتاب الثانوي، لزيادة رأس مال الشركة من . دوالر واحد وفق إفصاح لبورصة فلسطين، وهو تقريبا يعادل السعر الحالي للسهم

(.مليون دوالر

%20الهيئة العامة لمساهمي بنك القدس تعقد اجتماعها السنوي وتقر بتوزيع أرباح بنسبة 

في مدينة رام هللا وبالتزامن مع مدينتي غزة وعمان، حيث صادقت 12/4/2018عقدت الهيئة العامة لمساهمي لبنك القدس اجتماعها العادي يوم الخميس الماضي الموافق 

وصادقت الهيئة على 2017أسهم مجانية كما وافقت على نتائج أعمال البنك لعام %10نقداً و% 10على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 

.2018وخطة العمل لعام 31/12/2017تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

تناقش زيادة رأس المال" أيبك"عمومية . مايو2

100مليون دوالر، إلى 30مايو المقبل، زيادة رأسمال الشركة، بنحو 2، المدرجة ببورصة فلسطين، (APIC)تناقش العمومية غير العادية للعربية الفلسطينية لالستثمار 

وأشارت الشركة في بيان للبورصة، اليوم األحد، إلى. مليون سهم، بقيمة اسمية دوالر للسهم70مليون دوالر، موزعاً على 70ويبلغ رأسمال الشركة الحالي . مليون دوالر

ووافقت عمومية الشركة في أبريل . عضواً 12أن العمومية، ستناقش أيضاً تعديل عدد أعضاء مجلس اإلدارة ليصبح مؤلف من أعضاء ال يقل عددهم عن ثمانية وال يزيد على 

مليون سهم، 4من رأس المال، بإجمالي % 6.06مليون دوالر، وأسهم مجانية بنسبة 3.96من رأسمالها، بقيمة إجمالية % 6من العام الماضي، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 

.2016عن عام 

aيوزع أرباحا وأسهما مجانية على المساهمين" االسالمي الفلسطيني"
هر في رام هللا، حيث كان من أبرز فعالياته انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك برئاسة ما2017عقد البنك اإلسالمي الفلسطيني اليوم اجتماع جمعيته العامة العادي للعام المنصرم 

ة اإلسالمية وكان من أبرز فعالياته انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك برئاسة ماهر المصري ممثال عن الشرك. المصري ممثال عن الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات

من القيمة اإلسمية للسهم الواحد عن %( 8.5)وقامت الجمعية العامة بإقرار توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة .  الوطنية لالستثمارات

من القيمة اإلسمية % 7.25مليون سهم وبقيمة إسمية دوالر للسهم وبنسبة 5، وإقرار توصيته بخصوص توزيع أسهم مجانية بقيمة 31/12/2017السنة المالية المنتهية بتاريخ 

مليون 6كما أقرت الجمعية العامة توصية مجلس اإلدارة بخصوص استكمال زيادة رأس المال بقيمة . دوالر/مليون سهم74المدفوع /للسهم، بحيث يصبح رأس المال اإلسمي

نسيق مع الجهات ذات ار وبالتصدسهم وبقيمة إسمية دوالر للسهم، وفوضت مجلس اإلدارة بتحديد الوقت المالئم لذلك وتحديد آليات الزيادة، وتفويضه كذلك بتحديد عالوة اإل

.، وأبرأت ذمتهم عن ذات السنة2017االختصاص وبما يحقق مصلحة المساهمين كما أقرت الجمعية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال عام 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ( 3.8)مليون دينار مقارنة مع ( 4.0)حوالي 19/04–15/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لألسبوع السابق( 19.0)مليون دينار مقارنة مع ( 20.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(5.4)ارتفاع 

أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم. عقداً ( 10743)مليون سهم، نفذت من خالل ( 22.6)سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %(. 0.52)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2197.3)نقطة مقارنة مع ( 2186.0)إلغالق هذا األسبوع إلى 

.شركة( 79)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 44)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 160)لهذا األسبوع والبالغ عددها 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.40نقطة أي بنسبة 12.31نقطة منخفضا  3,082.09اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

سهم بقيمة 37,389,705صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 10,054درهم نفذت من خالل 790,862,158سهم بقيمة 503,050,810

سهم بقيمة 4,549,297اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.926منخفضا بنسبة 5.64درهم وأغلق على 214,349,920

.عن اغالق االسبوع السابق% 0.926درهم منخفضاً بنسبة 2.14درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 10,035,387


