
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.460.48-4.17%956,025         37,503

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.51.53-1.96%1413,187         19,885

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.270.28-3.57%3191,044           24,714

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.242.28-1.75%79607,252         1,375,245(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.76-3.95%11,000           730العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.522.520.00%2655              2,331
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%22,000           6,770
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%70399,522       994,208
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.255.37-2.23%15120,873       645,337
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.80.81-1.23%34,186           4,723
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.91.90.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.931.97-2.03%4473,742           143,244
 سجاير القدس

JCCJOD0.790.82-3.66%62,469           2,779
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.16-1.90%88,900           27,760
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.320.313.23%35,500           1,710
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.740.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.810.85-4.71%1500              571والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.890.93-4.30%32,685           2,400
 التأمين الوطنية

NICUSD3.583.560.56%3128,500       457,465
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%1600              1,566
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.321.320.00%87606,436         798,278
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.364.41-1.13%8666,657         412,103
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.330.75%7973,988           98,100
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.750.00%45,000           18,750
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.31.244.84%73547,061       701,707
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.520.00%01,125           3,999
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.440.47-6.38%45140,018         87,720
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.941.97-1.52%64467,545       890,814
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.95-3.39%2364              1,463
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.352.350.00%31,095           2,573
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.881.880.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.751.81-3.31%196,377           11,236
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.493.66-4.64%150                175
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.440.440.00%5143,767         19,318
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%223                467
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.410.410.00%3143              59
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.870.88-1.14%4495,177         82,151لالتصاالت

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  نقطة540.67أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.09نقطة أي بنسبة 5.96نقطة منخفضا 540.67أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة858دوالر نفذت من خالل 6,877,854سهم بقيمة 3,573,466اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار منخفضا بنسبة 4.36أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط19شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 4اغالقات 
هذا واغلق سهم . صفقة86دينار نفذت من خالل 412,103سهم بقيمة 66,657عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 1.13

اما . دوالر798,278سهم بقيمة 606,436دوالر دون تغير عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.32باديكو على سعر 
سهم بقيمة 399,522حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.5بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر994,208

2018لعام " EMEA Finance"جوائز من مجلة 3بنك فلسطين يحصد 

ونال . ، وذلك لجهوده وأعماله المتميزة خالل العام الماضي2018المالية العالمية للعام " EMEA Finance"حصد بنك فلسطين ثالث جوائز من مجلة 

عية لمسؤولية االجتماالبنك جائزة أفضل بنك في الشرق األوسط في مجال الشمول المالي، وجائزة أفضل بنك في فلسطين، وجائزة أفضل بنك في مجال ا
سطين من ذات في الشرق األوسط، فيما حازت شركة الوساطة لألوراق المالية التابعة لـ مجموعة بنك فلسطين على جائزة أفضل شركة وساطة في فل

عمال حيث أقيم حفل كبير في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة لتوزيع الجوائز حضره ممثلون عن البنك وحشد من رجال األ. المجلة
.ومصرفيين ومسؤولين في مؤسسات مالية في منطقة الخليج العربي والعالم

مليون دوالر50بنك فلسطين يوقع اتفاقية تمويل مشاريع صغيرة بـ 
لعمل باب العاطلين عن اوقع بنك فلسطين والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية ووزارة المالية اتفاقية لخلق فرص عمل للخريجين والش

وجرى توقيع االتفاقية في مقر الصندوق بمدينة رام هللا وبموجب . مليون دوالر أمريكي50عبر تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 
بات مليون دوالر، والتعاون مع صندوق التشغيل لفتح المجال أمام الخريجين من أجل تقديم طل50االتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة مالية بقيمة 

تها ل بعد ان يتم دراسللحصول على قروض ميسرة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح للخريجين والشباب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية مدرة للدخ
ذه اإلجراءات خاللوتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل وفروع ومكاتب بنك فلسطين المنتشرة في كافة المحافظات، حيث ستبدأ ه

فلسطين فيما سيتاح لألشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية الحصول على قروض شخصية من بنك. القادم2018النصف الثاني من شهر تموز 
دوق التشغيل ألف دوالر للقرض الواحد بعد ان يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيالت الالزمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصن15تصل الى 

.الموجود في كافة المحافظات، فيما ستستمر االتفاقية لخمس سنوات

بورصة فلسطين تعلن إطالق خدمات فتح وإدارة الحسابات عن طريق شركات الوساطة إلكترونيا  
”  BPM“عن إطالق خدمات فتح وإدارة الحسابات من خالل النظام اإللكتروني 24/06/2018أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين يوم األحد 

أتي هذه الخطوة ها، وتلشركات األوراق المالية اعتباراً من اليوم، وتشمل هذه الخدمات فتح حسابات التداول الجديدة وتغيير حالة الحسابات القائمة وتحديث
والذي تم ” BPM“صة في سياق األتمتة الخاصة بأنظمة اإليداع والتحويل الخاصة ببورصة فلسطين وتحويلها للعمل على النظام اإللكتروني العام للبور

وأوضح عويضه في . ونةتطويره داخلياً لالنتقال من مرحلة العمل التقليدي الى العمل اإللكتروني المؤتمت، وذلك لتسهيل تنفيذ العمليات وجعلها أكثر مر
فتح الشركات على بيان خاص بأن الخدمات اإللكترونية المعلن عنها قد أصبحت متاحة للشركات األعضاء الثمانية التي تعمل في البورصة، حيث تعمل
مد حاصل على الحسابات عبر النظام الجديد عن طريق موظفين مختصين في إدخال البيانات، بينما يشترط المصادقة عليها من قبل وسيط مالي معت

اإليداع والتحويل يذكر بأن هذه العمليات كانت تتم سابقاً بشكل ورقي ويتم إرسال هذه الطلبات لمركز. الترخيص الالزم من قبل هيئة سوق رأس المال
.في بورصة فلسطين لتنفيذها

بالربع األول% 62" االتحاد لألعمار واالستثمار"انخفاض أرباح 
ألف دوالر تقريبا 67.8بالمئة لتصل إلى 62قالت شركة االتحاد لألعمار واالستثمار إن صافي أرباحها للربع األول من العام الحالي انخفضت بنسبة 

رادات بلغ وأظهرت البيانات اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن إجمالي اإلي. ألف دوالر مقارنة مع ذات الفترة قبل عام178.5مقارنة مع نحو 
وجاءت إيرادات الشركة من أرباح عوائد استثمارات بنكية ومحفظة مالية واستثمارات عقارية وإيرادات اإليجارات . ألف دوالر286.9حوالي 

مليون 50.16على صعيد متصل، بلغ مجموع الموجودات حوالي . لكن الشركة لم تحقق أي إيرادات من مبيعات وحدات سكنية. وإيرادات أخرى
.2017بالمئة مقارنة مع نهاية العام 6.59مليون دوالر بزيادة نسبتها 11.601بالمئة فيما بلغت المطلوبات 1.83دوالر بارتفاع مقداره 

بورصة عمان
مليون دينار ( 4.5)مليون دينار مقارنة مع ( 5.2)حوالي 28/06–24/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 13.5)مليون دينار مقارنة مع ( 26.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(16.5)لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
أما . عقداً ( 8239)مليون سهم، نفذت من خالل ( 20.9)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لألسبوع السابق

نقطة ( 2095.9)نقطة مقارنة مع ( 2070.4)عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع ( 156)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 1.21)لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

.شركة( 78)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 35)إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 3.65نقطة أي بنسبة 107.17نقطة منخفضا 2,821اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 15,821درهم نفذت من خالل 1,344,297,784سهم بقيمة 1,167,748,122بلغ خاللها حجم التداول 

اما شركة . عن االغالق السابق% 5.385منخفضاً بنسبة 4.94درهم وأغلق على 201,527,647سهم بقيمة 40,032,470اعمار العقارية 
درهم 1.91درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 70,902,482سهم بقيمة 35,966,823ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 7.729منخفضاً بنسبة 

(DFM)سوق دبي المالي 

وأضاف . ألف مستثمر466.5على 2017مليار درهم من األرباح النقدية للشركات المدرجة عن عام 15.8أعلن سوق دبي المالي أنه قام بتوزيع 
شركة في العام 35شركة العام الجاري مقابل 41السوق في بيان له أن عدد الشركات التي قام بإدارة عملية توزيع األرباح نيابة عنها ارتفعت إلى 

.  وأشار إلى أنه تم توزيع األرباح النقدية من خالل التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة آيفستر. الماضي

مليار درهم التوزيعات السنوية للشركات اإلماراتية33
17.8بنمو نسبته 2017مليار درهم عن أرباح عام 33بلغ إجمالي قيمة التوزيعات للشركات المدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين نحو 

عات النقدية ووفقاً لإلحصاءات النهائية الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع فقد بلغت قيمة التوزي. 2016مليار درهم عن أرباح 28مقارنة مع %
ة التي وبلغت قيمة توزيعات أسهم المنح. من إجمالي قيمة التوزيعات للشركات المساهمة المدرجة في السوقين% 96.8مليار درهم تشكل ما نسبته 32

وكما جرت العادة فقد . 2016مليون درهم عن عام 550مليار درهم مقارنة مع 1.1نحو 2017أقرتها الجمعيات العمومية للشركات عن أرباح عام 
من إجمالي % 52مليار درهم تشكل ما نسبته نحو 16.6تصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات من حيث إجمالي التوزيعات النقدية والتي بلغت 

.التوزيعات لجميع الشركات


