
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%181                101

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.50.50.00%725,552         18,302

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.60.00%17525,312       840,464

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.260.29-10.34%3059,900           15,961

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.072.041.47%96560,087         1,152,126(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.750.00%21,602           1,695العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.89-4.49%1112              134
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

BOPUSD2.522.520.00%88268,671       669,955
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.15.060.79%103,188           16,235
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.820.84-2.38%1528,311         32,762
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.781.780.00%3754              1,365
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.951.98-1.52%43259,385         505,200
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.810.00%82,131           2,412
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.253.3-1.52%57,836           25,717
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.350.350.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.61.60.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.710.73-2.74%21,156           1,162والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.850.88-3.41%1745              633
 التأمين الوطنية

NICUSD3.643.358.66%1521,177         72,413
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.810.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.321.35-2.22%60362,851         478,779
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.472.13%42,100           1,422
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.344.35-0.23%84142,142       872,209
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.291.244.03%4339,920           49,978
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%15,714           21,142
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.271.28-0.78%6298,414       384,927
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.482.7526.55%10189,930       597,239
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.371.44-4.86%21,000           1,932
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.652.650.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.490.490.00%51379,774         267,453
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD22.01-0.50%41388,108       775,317
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.853.51%15,000           20,804
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.382.68-11.19%54,156           9,992
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.951.950.00%11,000           1,950
البنك الوطني

TNBUSD1.771.79-1.12%811,016         19,818
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.034.55-33.41%117                52
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.191.48%141,681           34,033
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.46-2.17%42,140           963
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.920.92.22%80209,964       200,718لالتصاالت

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 تمكين للتأمين تعقد اجتماع هيئتها العامة التأسيسية وتنتخب مجلس إدارة

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.23نقطة أي بنسبة 1.26نقطة منخفضاً 544.69أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركات  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة760دوالر نفذت من خالل 7,095,363سهم بقيمة 3,810,927لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع % 0.23دينار منخفضاً بنسبة 4.34أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط16بينما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضاً 1.32هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة84دينار نفذت من خالل 872,209سهم بقيمة 142,142السابق، حيث بلغ حجم التداول 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر478,779سهم بقيمة 362,851عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 2.22بنسبة 
.دوالر669,955سهم بقيمة 268,671حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.52

تمكين للتأمين تعقد اجتماع هيئتها العامة التأسيسية وتنتخب مجلس إدارة
وقد .  رام هللا–، بفندق ميلينيوم 03.05.2018الفلسطينية للتأمين اجتماع هيئتها العامة األول يوم الخميس الموافق " تمكين"عقدت الهيئة العامة التأسيسية لشركة 

على دعمهم في عالقةافتتح جلسة االجتماع رفيق النتشة رئيس اللجنة التأسيسية مرحبا بالحضور كما توجه بالشكر والعرفان الى جميع الجهات الرسمية ذات ال
اء من خالل شبكة كما أكد في كلمته على ان الشركة ستقدم خدمات وحلول التأمين وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الغر. تأسيس الشركة وابرازها الى حيز الوجود

لسطيني نابعة من الفمن الفروع والمكاتب والوكالء في جميع محافظات الوطن انطالقا من رؤية الشركة واستراتيجيتها في بناء قصة نجاح وتميز في سوق التامين
مصاريف التأسيسية، كما تم وقد ناقش االجتماع تقرير اللجنة التأسيسية المتضمن جميع العمليات التأسيسية، واعتماد جميع النفقات وال. استلهام قيم اإلسالم الحنيف

.  انتخاب مجلس اإلدارة األول للشركة المكون من سبعة أعضاء

مليون دوالر وتوزع أرباحاً على المساهمين100أيبك ترفع رأس مالها إلى 
قاد، رئيس مجلس اإلدارة أيبك، اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي في مدينة رام هللا، فلسطين برئاسة طارق الع-عقدت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

افة إلى سطين، إضوالرئيس التنفيذي للشركة، وحضور أعضاء مجلس إدارة أيبك ومراقب الشركات، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فل
عادي على رفع خالل االجتماع صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير ال. مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني للشركة وحشد من المساهمين واالعالميين

مليون دوالر أمريكي، كما صادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على توزيع أرباح على مساهمي الشركة 100رأس المال المصرح به أليبك ليصبح 
مليون 5أرباح نقدية بقيمة % 7.14من القيمة االسمية للسهم، منها % 14.28مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 10بقيمة 2018أيار، 1المسجلين بتاريخ 
كما تم . مليون دوالر أمريكي بعد هذا التوزيع75مليون سهم، وبذلك سيبلغ رأس المال المسجل والمدفوع أليبك 5أسهم مجانية عددها % 7.14دوالر أمريكي و

.عضواً للسنوات األربع القادمة12خالل االجتماع انتخاب مجلس إدارة للشركة مؤلف من 

2018الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للربع األول من العام 

عن استالم البيانات المالية المرحلية غير المدققة للشركات المدرجة عن 08/05/2018أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم الثالثاء 
%  92، وقد بلغت نسبة االلتزام باإلفصاح للفترة المذكورة 30/04/2018، والتي تم استالمها خالل الفترة القانونية المنتهية بتاريخ 2018الربع األول من العام 

وأشار عويضه أن حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن الربع .شركة48شركة مدرجة من أصل المجموع الكلي والبالغ 44أي تم استالم االفصاحات من قبل 
2017عن صافي األرباح المحققة في الربع األول من العام % 5.83دوالر أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 87,487,161بعد الضريبة 2018األول من العام 

شركة بقيمة أرباح 39من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 88.64دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 82,669,507والتي بلغت قيمتها 
في حين %. 8.10بارتفاع نسبته 2017دوالر في الربع األول من العام الماضي 85,219,444دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 92,122,393بلغت 
بزيادة في الخسائر بلغت 2017دوالر للفترة ذاتها من العام ( 2,549,937)دوالر مقارنة مع ما قيمته ( 4,635,232)شركات خسائر بلغت قيمتها 5حققت 

التحاد المؤسسة العقارية العربية، المجموعة األهلية للتأمين، ا: شركات من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى اآلن وهي4بينما لم تتمكن %.81.78
.لإلعمار واالستثمار، جلوبال كوم لالتصاالت

2018مليون دوالر بالربع األول 21.5أرباح البنوك الفلسطينية تهبط إلى 
.  مليون دوالر21.510، على أساس سنوي، إلى 2018خالل الربع األول % 6.8هبط صافي أرباح البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 
ويبلغ . ، بحسب إفصاحات البنوك للبورصة2017مليون دوالر في الربع األول 23كان إجمالي أرباح البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين، قد بلغ 

ووفق. بنوك محلية، إذ ينتظر أن يبدأ إدراج سهم بنك الصفا للتداول خالل وقت الحق7بنوك، من أصل 6عدد البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين 
والبنوك الثالثة .2017مقارنة مع الفترة المقابلة 2018إفصاحات البنوك للبورصة، سجلت ثالثة بنوك فلسطينية تراجعا في صافي األرباح خالل الربع األول 

.البنك اإلسالمي العربي، وبنك القدس، والبنك اإلسالمي الفلسطيني: التي سجلت تراجعا في صافي أرباحها هي

2018ماليين دوالر للربع األول 5.2أرباح شركات التأمين في فلسطين عند 
جاء ذلك، . ماليين دوالر5.2، على أساس سنوي، إلى 2018في الربع األول % 12.8صعد صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في . 2018بحسب مسح أجراه االقتصادي، استنادا على إفصاح شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين عن الربع األول 
كان صافي . لبورصة، لكن أسهمها لم تدرج بعد في ا(تمكين الفلسطينية للتأمين)شركات تأمين، بينما بدأت حديثا شركة ثامنة عاملة في السوق 7بورصة فلسطين 

وتصدرت شركة التأمين . 2017ماليين دوالر أمريكي في الربع األول من العام الماضي 4.605أرباح شركات التأمين السبع المدرجة في البورصة، قد بلغت 
.مليون دوالر1.849الوطنية، أعلى شركات التأمين تسجيال لصافي األرباح، بقيمة بلغت 

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق ( 8.0)مليون دينار مقارنة مع ( 6.1)حوالي 10/05–06/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق( 32.1)مليون دينار مقارنة مع ( 30.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(24.1)وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض . عقداً ( 12258)مليون سهم، نفذت من خالل ( 25.5)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى (.  %1.36)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2167.2)نقطة مقارنة مع ( 2137.6)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً ( 49)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 156)مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
.  شركة( 74)في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 2.24نقطة أي بنسبة 66.19نقطة منخفضا  2,881.80اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 17,120درهم نفذت من خالل 1,588,165,586سهم بقيمة 1,074,975,779خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق% 7.593منخفضا بنسبة 4.99درهم وأغلق على 231,723,669سهم بقيمة 44,903,007
عن اغالق % 7.937درهم منخفضاً بنسبة 1.74درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 70,828,357سهم بقيمة 41,043,854التداول عليها 

.االسبوع السابق

(DIC)دبي لالستثمار 

، 2018بنهاية الربع األول ( للسهم/فلس8.5)مليون درهم 361.9، أكبر شركة استثمار مدرجة في أسواق اإلمارات، إلى "دبي لالستثمار"ارتفعت أرباح شركة 
إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات 2018يعود سبب ارتفاع األرباح خالل الربع األول . 2017مقارنة باألرباح المحققة خالل نفس الفترة من عام % 25وبنسبة 
104.3مليون درهم نتيجة األرباح من إعادة تقييم الحصة، وتحقيق أرباح غير متكررة بمقدار 228.9، كما يعود إلى تحقيق أرباح استثنائية قدرها %20بنسبة 

.مقابل ال شيء خالل نفس الفترة من العام السابق" إيميكول"مليون درهم نتيجة مكسب من شراء شركة 

(ARTC)أرابتك القابضة 

، مقارنة 2018بنهاية الربع األول ( للسهم/فلس4.2)مليون درهم 63.6أكبر شركة مقاوالت في إمارة دبي، أرباحاً قدرها " أرابتك القابضة"حققت شركة 
إلى ارتفاع هامش الربح إلى 2018يعود سبب ارتفاع األرباح خالل الربع األول . 2017مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 17.6بأرباح قدرها 

مليون 92.4مليون درهم مقابل 81.9إلى % 11خالل نفس الفترة من العام السابق، وتراجع المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة % 4.8مقارنة بـ % 6.8
.  2017درهم خالل الربع األول 


