
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.630.630.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.651.63.12%65,843           9,360

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.273.70%1110,600           3,073

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.252.221.35%2249,833           112,011(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%19,833           10,124العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0-              0
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%42,144           7,258
  بنك فلسطين

BOPUSD2.572.67-3.75%196466,170       1,188,584
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.350.93%67,349           39,567
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.860.851.18%33100,027       121,581
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.322.224.50%1513,631         31,784
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.242.21.82%1413,405           30,025
 سجاير القدس

JCCJOD0.850.850.00%32,100           2,377
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.353.311.21%76,148           20,359
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.711.710.00%1165              282
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.810.810.00%623,320         26,650والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.920.849.52%64,106           3,621
 التأمين الوطنية

NICUSD3.284.55-27.91%41,850           6,223
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.810.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.41.42-1.41%48414,255         579,690
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.470.462.17%1100              66
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.254.4-3.41%104357,061       2,148,299
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.271.29-1.55%3232,207           41,577
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.83-2.09%210,700         40,181
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.351.340.75%17149,648       202,833
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.381.380.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.662.75-3.27%1100              375
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.47-2.13%1033,979           22,143
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.332.34-0.43%131480,490       1,109,308
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.770.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.652.650.00%118                48
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD220.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.861.822.20%1718,485         33,431
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.554.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.614.60.00%0110              2,265
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.46-2.17%1414              186
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.0313.00%122320,463       324,471لالتصاالت

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  نقطة558.78أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.20نقطة أي بنسبة 6.79نقطة منخفضاً 558.78أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركة  13وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة822دوالر نفذت من خالل 6,117,750سهم بقيمة 2,534,554لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع % 3.41دينار منخفضاً بنسبة 4.25أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط10بينما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضاً 1.4هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة158دينار نفذت من خالل 2,148,299سهم بقيمة 357,061السابق، حيث بلغ حجم التداول 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق . دوالر579,690سهم بقيمة 414,255عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.41بنسبة 
.دوالر1,188,584سهم بقيمة 466,170حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن اغالق االسبوع السابق%3.75دوالر مرتفعاً بنسبة 2.57على 

مليون دوالر27توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة " بنك فلسطين"الجمعية العمومية لـ 
اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في مقر المركز الرئيسي لإلدارة العامة، 2018/03/29عقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين يوم الخميس الموافق 

مليون دوالر أمريكي من 27وفي سياق االجتماع، وافقت الجمعية العمومية على أجندة االجتماع وعلى توصية مجلس اإلدارة توزيع مبلغ . بمدينة رام هللا
كل 2018/03/28من رأس المال المدفوع نقداً على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم األربعاء الموافق % 13.5األرباح المتحققة بواقع 

كما . في كافة فروع البنك01/04/2018حيث سيقوم البنك بالبدء بتوزيع األرباح النقدية اعتبارا من يوم األحد الموافق . بقدر نصيبه في رأس مال البنك
، ونبيل جلةو حانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديد ضم كالً من؛ هاشم الشوا، وماهر فرح، وطارق الشكعة، وهاني نجم، وفيصل الشوا، وطارق العقاد، ولنا أب

مليون دوالر بدالً 250كما وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي على زيادة رأس المال الى .القدومي، وندى شوشة، وعبد هللا الغانم، ومها عواد
.  مليون دوالر وتفويض مجلس اإلدارة بتنفيذ البند وفق رؤيته200من 

مليون دوالر15الهيئة العامة للتأمين الوطنية تقّر رفع رأس المال إلى 
اجتماعها السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة، والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة" NIC"عقدت شركة التأمين الوطنية 

اإلقتصاد الوطني جاء ذلك بحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثل عن سوق فلسطين لألوراق المالية ومراقب الشركات في وزارة. التنفيذية
التقرير المالي للشركة واستمعت الهيئة العامة إلى. ومدقق الشركة الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية بالبيرة

ية مجلس اإلدارة توصومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات واإلحتياطات الواردة فيها ومن ثم الموافقة على 
من القيمة اإلسمية للسهم % 25بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، والموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح على المساهمين بنسبة 

ويتم رفع رأسمال الشركة من اثني عشر إلى خمسة عشر مليون دوالرا أمريكيا . 08/04/2017منح أسهم مجانية لهم أيضاً إبتداء من % 25باإلضافة إلى 
، وأخيراً وافقت الهيئة العامة على 31/12/2017وإخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 

.، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم31/12/2018تجديد التعاقد مع برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 

عمومية التكافل الفلسطينية للتأمين تقر توزيع مليون دوالر نقدا  
من القيمة االسمية للسهم، % 10أقرت الهيئة العامة لشركة التكافل للتأمين، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي، بواقع 

اط الشركة، وتم خالل االجتماع، عرض ونقاش تقرير مجلس اإلدارة عن نش. في رام هللا، يوم " ميلينيوم"وذلك خالل اجتماعها العادي، ونظمته في قاعة فندق 
نة ، إضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الشركة، وتقرير مدقق حسابات الشركة عن الس2017-12-31ومركزها المالي عن السنة المنتهية كما في 

برايس ووتر "، والتجديد لشركة 2017-12-31كما جرى ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية كما في . ذاتها، والمصادقة عليها
.، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه2018كمدقق حسابات للشركة عن السنة المالية " هاوس كوبرز

2017مليون دوالر أمريكي صافي أرباح شركة سند للعام 10

بما يشمل أبرز اإلنجازات المالية والتشغيلية، حيث حققت 2017افصحت شركة سند للموارد اإلنشائية عن نتائجها المالية الختامية والتقرير السنوي للعام 
ويشير التقرير السنوي لسند أنها أحرزت تقدماً . مليون دوالر أمريكي10.0مليون دوالر أمريكي، وصافي أرباح بلغ 196.2الشركة إيرادات إجمالية بقيمة

في السوق ، ويأتي ذلك كمحصلة التباع الشركة استراتيجية ذات أهداف واضحة ومحددة، باإلضافة إلى اقتناصها للفرص والتطورات2017ملحوظاً خالل العام 
، لتكون لألهدافكما توضح البيانات المالية المدققة والمراجعة أن هذه اإلنجازات وليدة جهود تراكمية ما كانت لتتحقق لوال حسن اإلدارة والتقدير. الفلسطينية

.بمثابة قاعدة تنطلق منها سند خالل السنوات القادمة

لشركة عالمية في حقل غزة مارين% 45تخصيص : صندوق االستثمار
إن تحالفا جديدا يضم الصندوق، سيحل محل شركة شل في حقل الغاز الطبيعي غزة05.04.2018قال صندوق االستثمار الفلسطيني اليوم األربعاء الموافق 

ركة يتكون من صندوق االستثمار الفلسطيني وش"وأضاف البيان أن التحالف الجديد . بالمئة لشركة عالمية مطورة45مارين، والذي سيتم فيه تخصيص 
بالمئة لشركة عالمية مطورة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء 45وتخصيص ... بالمئة لكل منهما27.5بنسبة ( اتحاد المقاولين)سي .سي.سي

كيلومترا قبالة ساحل غزة ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم 30بالمئة في الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 55كانت شل تملك حصة نسبتها ". الفلسطيني
.بالمئة قبل الترتيبات الجديدة17.5مكعبة من الغاز، بينما كان صندوق االستثمار الفلسطيني يحوز 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع (8.9)مليون دينار مقارنة مع ( 5.4)حوالي 05/04–01/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

.  مليون دينار لالسبوع السابق(44.4)مليون دينار مقارنة مع ( 27.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(38.9)السابق وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستويات األسعار، . عقداً ( 12664)مليون سهم، نفذت من خالل ( 29.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2233.3)نقطة مقارنة مع ( 2217.1)فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة ( 57)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 153)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.72)

.شركة( 60)قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة صبيح المصري. البنك العربي
، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس اإلدارة وبحضور أعضاء 29/03/2018عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 

من رأس المال، كما وحضر االجتماع مراقب عام % 80.89مجلس اإلدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما أصالة ووكالة يشكلون حوالي 
.الشركات رمزي نزهه الذي أعلن قانونية االجتماع

لكبرى االقتصادات العالمية، حيث 2017وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن االقتصاد العالمي شهد تعافياً خالل العام 
قوي ألسواق ءداتمثل ذلك في زيادة معدالت االستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، مما انعكس في أ

زية وواصل المصرف االحتياطي األمريكي في ظل هذه الظروف رفع سعر الفائدة على الدوالر وكذلك بدأت المصارف المرك. المال العالمية خالل العام
.األخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.30نقطة أي بنسبة 41نقطة منخفضاً 3,083.37اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  9,471درهم نفذت من خالل 975,336,542.19سهم بقيمة  625,017,199.00حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة . عن االغالق السابق( % 3.793)منخفضاً بنسبة 5.58درهم وأغلق على 311,756,560.99سهم بقيمة 54,687,385.00
بنسبة |ًدرهم مرتفعا2.26درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 23,628,514.91سهم بقيمة 10,549,742فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق( % 1.345)


