
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.311.310.00%0155              203

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.60.00%1111,844         18,883

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.450.442.27%112482,347         213,680

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.42.40.00%3678,264           185,349(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.712.82%333,950         24,661العامة
 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

BOPUSD2.22.20.00%84478,628       1,039,858
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.155.2-0.96%337,387         192,543
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.70.70.00%0-              0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.22.057.32%31,550           3,308
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.971.960.51%4278,806           154,202
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.810.00%23,010           3,270
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.063.050.33%321,188         64,823
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD220.00%1666              1,332
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.870.834.82%120                25والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.1110.00%240                43
 التأمين الوطنية

NICUSD43.92.56%824,043         92,822
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.51.50.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.361.332.26%129361,754         487,683
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.810.792.53%3169,241           55,365لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.454.420.68%6557,265         356,595
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.431.430.00%3548,989           69,543
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.643.65-0.27%220,000         72,800
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.051.050.00%1326,768         28,007
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.611.610.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.352.350.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.440.424.76%2151,506           30,817
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.81.80.00%2982,150         145,766
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.712.85-4.91%25,857           22,387
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.91.90.00%1525              998
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.22.20.00%53,850           8,470
البنك الوطني

TNBUSD1.721.720.00%1415,615         26,803
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.53.50.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.690.656.15%3437,586         25,176
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.40.69%1100              2,045
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.370.38-2.63%3215              78
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االسبوع
العملة 2018بدء افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية األولية لعام 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 0.88نقطة أي بنسبة 4.65نقطة مرتفعاً 535.77أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات . صفقة696دوالر نفذت من خالل 3,327,533بقيمة 2,033,319بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

ة أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطيني. شركات فقط4شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 14األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
سهم بقيمة 57,265عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.68دينار مرتفعاً بنسبة 4.45عند مستوى 

عن اغالق % 2.26دوالر مرتفعاً بنسبة 1.36هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة65دينار نفذت من خالل 356,595
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على. دوالر487,683سهم بقيمة 361,754االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر1,039,858سهم بقيمة 478,628حيث بلغ حجم التداول عليه  . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.2

2018تفصح عن البيانات الختامية األولية للسنة المالية ( APC)شركة العربية لصناعة الدهانات

، وذلك عمالً بأحكام نظام 2018أفصحت شركة العربية لصناعة الدهانات عن بياناتها المالية الختامية األولية غير مدققة للعام 
ت إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ31.12.2018و تشير بيانات العربية لصناعة الدهانات كما في . اإلفصاح الساري

2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 1,202,581مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني501,533
دينار أردني 6,398,498دينار أردني بعد أن كان 5,763,942أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 58.30بإنخفاض بلغت نسبته 

1,862,796دينار أردني بعد أن كان 1,648,284وبلغ مجموع المطلوبات %. 9.92بإنخفاض بلغت نسبته 2017في نهاية العام 

دينار أردني بعد أن 4,115,658أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 11.51بإنخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني نهاية العام 

%.9.26بإنخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني في نهاية العام 4,535,702كان 

2018تفصح عن البيانات الختامية األولية للسنة المالية ( OOREDOO)شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

، وذلك عمالً 2018أفصحت شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت عن بياناتها المالية الختامية األولية غير مدققة للعام 
إلى أّن صافي أرباح 31122018و تشير بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت كما في . بأحكام نظام اإلفصاح الساري
دوالر أمريكي ( 6,645,620)مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي100,474الفترة بعد الضريبة قد بلغت 

دوالر 279,628,395دوالر أمريكي بعد أن كان 251,561,403أّما مجموع الموجودات فقد بلغ . 2017للفترة نفسها من العام 
دوالر أمريكي بعد أن كان 155,422,100وبلغ مجموع المطلوبات %. 10.04بإنخفاض بلغت نسبته 2017أمريكي في نهاية العام 

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 26.02بإنخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي نهاية العام 210,108,899

علما %. 38.29بإرتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 69,519,496دوالر أمريكي بعد أن كان 96,139,303
دوالر أمريكي من هذا 293,000,000إلى 2017دوالر أمريكي في العام 258,000,000بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 

%.13.57العام بإرتفاع بلغت نسبته 

العام الحالي سيشهد إدراج ثالث شركات جديدة في بورصة فلسطين: عويضة

كافة األنظمة الجديدة أكد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، أن أولوية البورصة خالل العام الحالي، تتمثل في تطبيق
ي عبر تحقيق بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجابا على األداء، عالوة على انجاز ادراجات جديدة، إضافة إلى العناية بالشق التشغيل

كانت جيدة في ظل 2018معدالت معقولة من الربحية، الفتاً، بالمقابل، إلى أن نسب الربحية التي وصلت إليها البورصة خالل 
ف وأشار عويضة إلى أن العام الحالي سيشهد ادراج ثالث شركات على األقل، من ضمنها مصر. األوضاع االقتصادية السائدة

كان "ة إليه، مضيفاً وأوضح أن أداء البورصة خالل العام الماضي، لم يكن مرضياً بالنسب. الصفا، وشركة تمكين الفلسطينية للتأمين
ع ، بيد أنه أشار إلى أن وض"هناك تراجع على مستوى مؤشر القدس، كما كان هناك تراجع على صعيد حجم التداول والسيولة

صة بداية العام وتطرق إلى االتفاقية التي وقعتها البور. البورصة أفضل من العديد من الدول السيما على مستوى المنطقة واالقليم

.نظام الجديد، الفتا إلى حيوية ال"إكستريم"، لتوريد أنظمة الجيل الجديد من منصات تشغيل التداول "ناسداك"الماضي، مع شركة 

بورصة عمان

(  3.8)مليون دينار مقارنة مع ( 4.7)حوالي 07/02–03/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 23.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(23.1)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

(  14.7)بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد. مليون دينار لألسبوع السابق( 19.1)مقارنة مع 
ق هذا أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغال. عقداً ( 10154)مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %(. 1.07)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1951.6)نقطة مقارنة مع ( 1972.5)األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ( 64)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 137)للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
|.شركة( 44)ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

توزيعات األرباح% 45مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي و820

820.5، حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 2018حققت مجموعة البنك العربي اداءاً قوياً عام 

في حين بلغت االرباح قبل 2017مليون دوالر أميركي في نهاية العام 533مقارنة مع 2018مليون دوالر أميركي في نهاية العام
مليار دوالر كما في كانون 8.7واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ .  مليار دوالر امريكي1.1الضرائب 

ونظرا %. 9.5، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى %15.6وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 2018االول 

418وبمبلغ 2018للعام % 45لهذه النتائج الالفتة فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 
وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد % 8هذا وقد حققت المجموعة نمواً في صافي األرباح التشغيلية بنسبة . مليون دوالر امريكي

كما وحققت المجموعة نمواً في %. 9والعموالت المتأتية من األعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 

مليار دوالر أمريكي كما في 25.1مليار دوالر أمريكي مقارنة ب 25.8لتصل إلى % 3إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية بنسبة 

.مليار دوالر أمريكي34.3، في حين ارتفعت ودائع العمالء لتصل 2017كانون االول من عام 31

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.97نقطة أي بنسبة 24.92نقطة منخفضاً 2,542.67اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
11,342.00درهم نفذت من خالل 926,523,843.68سهم بقيمة 564,034,376.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5

3.99درهم وأغلق على 243,733,480.97سهم بقيمة 59,452,967.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 6,230,162.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 7.425منخفضاً بنسبة 
عن اغالق االسبوع % 0.463درهم منخفضاً بنسبة 2.15درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 13,359,391.68

.السابق


