
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.480.5-4.00%959,000         40,670

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.581.580.00%0-              0

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.267.69%54116,304         32,265

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.122.13-0.47%111373,863         786,911(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.750.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.642.640.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.51-0.40%72548,638       1,370,185
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.35.162.71%3369              1,955
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1858              2,420
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.850.841.19%4391,918         111,712
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.881.9-1.05%2300              564
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.951.950.00%91184,460         359,772
 سجاير القدس

JCCJOD0.80.80.00%22,652           2,992
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.243.240.00%37,354           23,827
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.33-9.09%661,824         20,087
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.61.60.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.70.70.00%612,684         12,414والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.850.850.00%1844              717
 التأمين الوطنية

NICUSD3.413.75-9.07%26,242           21,375
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.812.21%11,000           2,609
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.291.3-0.77%53322,795         412,104
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.354.330.46%11073,319         447,582
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.271.233.25%3978,681           97,675
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.231.24-0.81%393,910         117,288
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%3111,120       444,480
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.371.370.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.532.530.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.48-2.08%12,000             1,326
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.992-0.50%1690,650         179,854
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%11,016           4,227
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.472.383.78%4326              776
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.91.95-2.56%41,269           2,425
البنك الوطني

TNBUSD1.741.77-1.69%89,176           16,077
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.333.039.90%2533              1,700
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%1236              4,793
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.430.44-2.27%53,039           1,306
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.90.91-1.10%5199,747         90,356لالتصاالت

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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اغالق 
االسبوع

العملة  نقطة541.25أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 0.17نقطة أي بنسبة 0.94نقطة منخفضاً 541.25أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن . صفقة708دوالر نفذت من خالل 4,612,446سهم بقيمة 2,356,127بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركة فقط14شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 8مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
سهم بقيمة 73,319عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول % 0.46دينار مرتفعاً بنسبة 4.35الفلسطينية عند مستوى 

عن اغالق % 0.77دوالر منخفضاً بنسبة 1.29هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة110دينار نفذت من خالل 447,582
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر412,104سهم بقيمة 322,795األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

1,370,185سهم بقيمة 548,638حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.40دوالر منخفضاً بنسبة 2.5
.دوالر

لماذا؟.. 2017لن توزع أرباحا على مساهميها عن نتائج " باديكو"
، اجتماع مجلس إدارتها في العاصمة 12/05/2018، السبت الماضي الموافق (باديكو القابضة)أنهت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 

حيث ان الشركة لم تعلن عن سبب واضح لعدم .2017األردنية عمان، وأعلنت عن عدم توزيع أرباح لمساهميها، عن العام الماضي 

قد شهد إعادة هيكلة الشركة وبعض شركاتها التابعة، وتوحيد سياسات 2017توزيع أرباح على مساهميها، لكن بياناها أورد أن العام 
ءت وجا. شركات المجموعة وضبط النفقات والتكاليف اإلدارية، وإجراء ما يلزم من إعادة هيكلة لمواجهة المرحلة والظروف الصعبة

وزيع بعض وشملت إعادة الهيكلة إعادة ت. خالل األعوام المنصرمة" باديكو القابضة"إعادة الهيكلة العامة كنتيجة لتراجع وتذبذب أرباح 
تستمر إعادة االستثمارات من خالل التركيز على المشاريع واالستثمارات ذات المستقبل الواعد والتطور السريع وتعزيز نموها، كما و

ن شركات خاسرة هيكلة بعض االستثمارات التي تشكل عبئا على األرباح السنوية للمجموعة خاصة شركات القطاع السياحي، وتحويلها م
.  إلى شركات رابحة في األجل المتوسط

بالربع األول% 166تقفز " األهلية للتأمين"أرباح 
، على %165.6، المدرجة ببورصة فلسطين، في الربع األول من العام الجاري بنسبة (AIG)ارتفعت أرباح المجموعة األهلية للتأمين 

، مقابل 2018ألف دوالر بالربع األول من 791.18وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، أنها حققت أرباحاً بقيمة . أساس سنوي
ن وأشارت القوائم المالية للشركة، إلى ارتفاع صافي ربح أنشطة التأمي. 2017ألف دوالر في الربع األول من 297.93أرباح بقيمة 

ألف دوالر في الربع األول من العام 304.99ألف دوالر في الربع األول من العام الجاري، مقابل 859.65، إلى %181.9بنسبة 
1.56مليون دوالر، مقابل 3.12، لتصل إلى %100، بنسبة 2017وارتفعت أرباح األهلية للتأمين، السنوية بنهاية عام . الماضي

.2016مليون دوالر أرباح عام 

بنك فلسطين يفتتح مكتباً جديداً في حي الطيرة
ضمن شبكة فروع 72احتفل بنك فلسطين بافتتاح مكتب جديد في حي الطيرة بمحافظة رام هللا والبيرة، وهو المكتب الذي يحمل الرقم 

جانبه، رحب من. وجرى حفل االفتتاح تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا. ومكاتب بنك فلسطين في داخل الوطن
ني، من خالل تقديم هاشم الشوا بالحضور، مشيراً الى مواصلة البنك تحقيق أَهدافه وتكريس رسالته بالمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوط
نوعة لتحقيق أَعلى خدمات مصرفية شاملة ومتميزة تلبي كافة احتياجات مجتمعنا وشرائحه االقتصادية المختلفة، إِلى جانب نشاطاته المت

.درجات الشمول المالي في فلسطين وإِيصال خدماتنا المصرفية إِلى كل مكان داخل هذا الوطن

بورصة عمان
(  4.9)مليون دينار مقارنة مع ( 5.3)حوالي 24/05–20/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة ( 26.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(6.9)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
مليون ( 20.2)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 24.7)مع 

بوع أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األس. عقداً ( 10673)سهم، نفذت من خالل 
ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات %(. 0.87)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2128.7)نقطة مقارنة مع ( 2110.2)إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 37)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
.شركة( 73)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.44نقطة أي بنسبة 41.84نقطة مرتفعا  2,954.46اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد 19,551درهم نفذت من خالل 1,679,769,434سهم بقيمة 1,392,654,602جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعا بنسبة 5.19درهم وأغلق على 214,406,339سهم بقيمة 40,660,268بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 
درهم، 58,940,288سهم بقيمة 29,255,700اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 1.17

.عن اغالق االسبوع السابق% 6.20درهم مرتفعا بنسبة 2.40هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 

(UPP)االتحاد العقارية 

، على زيادة الحد األقصى المسموح به 2018مايو 17خالل اجتماعها الذي عقد يوم " االتحاد العقارية"وافقت الجمعية العمومية لشركة 
وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي إلى أن الجمعية العمومية%. 49إلى % 25لتملك األجانب في رأسمال الشركة من 

وذكرت أن . ألسهمهاالمتضمنة نسبة تملك المواطنينوافقت خالل االجتماع على تعديل المادة السابعة من النظام األساسي للشركة
قيمة إجمالية ال الجمعية وافقت أيضا على إصدار صكوك ال تطرح لالكتتاب العام وال تدرج في السوق وغير قابلة للتحول إلى أسهم، ب

رة ، يتم طرحها طرح خاص لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خالل فت%9تتجاوز مليار درهم وبنسبة ربحية ال تتجاوز 
د وفوضت مجلس اإلدارة بتنفيذ القرار من خالل إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موع. سنوات10زمنية ال تتجاوز 

.اإلصدارات والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية

(DIB)بنك دبي اإلسالمي 

مليون سهم من أسهم 1647على " دبي اإلسالمي"االكتتاب في أسهم زيادة رأسمال بنك 2018مايو 23يبدأ اليوم األربعاء الموافق لـ 
مليون درهم إلى 4942.19من % 33.33ومن المقرر أن يرفع البنك رأسماله بنسبة . 2018يونيو 6البنك وسيستمر حتى يوم 

.درهم للسهم3.11مليون سهم بسعر إصدار 1647مليون درهم عن طريق طرح 6589.58


