
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%113                16

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.50.50.00%174                52

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.581.6-1.25%35,135           8,118

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.260.260.00%2217,611           4,692

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.132.072.90%69460,090         964,574(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.750.00%123,211         24,553العامة
 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

BOPUSD2.512.52-0.40%2236,753         91,747
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.165.11.18%35,259           27,068
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%11,250           3,526
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.840.822.44%149,759           11,462
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.91.786.74%51,463           2,692
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.951.950.00%4998,657           192,391
 سجاير القدس

JCCJOD0.80.81-1.23%4364              411
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.243.25-0.31%212,453         40,420
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.330.35-5.71%21,000           335
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.61.60.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.70.71-1.41%150                49والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.850.850.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.753.643.02%1346,307         167,831
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.810.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.31.32-1.52%28177,527         229,212
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.334.34-0.23%8375,822         463,547
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.231.29-4.65%2022,667           28,343
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%01,447           5,354
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.241.27-2.36%586,046         108,397
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD43.4814.94%4150,000       560,750
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.371.370.00%253,063         102,534
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.532.65-4.53%3439              1,567
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.480.49-2.04%637,550           25,104
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD220.00%41205,583       409,193
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%12,000           8,322
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.382.380.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.951.950.00%93,000           5,850
البنك الوطني

TNBUSD1.771.770.00%612,124         21,509
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.033.030.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.440.45-2.22%3504              222
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.910.92-1.09%3058,588         53,621لالتصاالت

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  نقطة542.19اغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

عضو بورصة فلسطين

454

قيمة
 االسهم 
$المتداولة

االكثر تداوال من حيث القيمة

APIC

PICO

964,574

عدد 
الصفقات

الرمز
اسم الشركة

االسبوع
 السابق

عدد االسهم 
المتداولة

2.44%GMC

التغير

14.94%PICO

6.74%

3,563,463           

GUI

الشركات االكثر ارتفاعا

2.90%

3.02%

الشركات االكثر انخفاضا

JREI

QUDS

PADICO

543.05 543.36
542.62 542.19

540

543

546

549

13-May-18 14-May-18 15-May-18 16-May-18 17-May-18

APIC
27.07%

PICO
15.74%

PALTEL
13.01%

QUDS
11.48%

PADICO
6.43%

Others
26.27%

(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value

APIC
28.65%

QUDS
12.80%

PADICO
11.06%

PICO
9.34%

ISBK
6.14%

Others
32.01%

(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.46نقطة أي بنسبة 2.50نقطة منخفضاً 542.19أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركات بينما 6وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة454دوالر نفذت من خالل 3,563,463سهم بقيمة 1,605,809لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق، حيث % 0.23دينار منخفضاً بنسبة 4.33أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط14انخفضت أسعار إغالق 
عن اغالق % 1.52دوالر منخفضاً بنسبة 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة83دينار نفذت من خالل 463,547سهم بقيمة 75,822بلغ حجم التداول 

دوالر منخفضاً بنسبة 2.51اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر229,212سهم بقيمة 177,527األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 
.دوالر91,747سهم بقيمة 36,753حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.40

تعقد اجتماعها العادي" باديكو القابضة"
، اجتماع هيئتها العامة العادي الثالث والعشرين في مدينة عّمان، حيث 12/05/2018يوم السبت، الموافق ( باديكو القابضة)عقدت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 

ل نظام الن خترأسه منيب رشيد المصري رئيس مجلس اإلدارة، فيما تم نقل وقائع االجتماع مباشرة مع فندق الكرمل في مدينة رام هللا بالصوت والصورة م
، وتخلل االجتماع عرضاً يلخص مسيرة 2017عن عام " باديكو القابضة"وناقشت الهيئة العامة خالل االجتماع التقرير السنوي لمجلس إدارة . االجتماعات المرئي

، 31/12/2017للسنة المالية المنتهية في " باديكو القابضة"وخالل االجتماع، تم االستماع إلى تقرير مدقق حسابات . الشركة خالل ثالث وعشرين عاما من العطاء
، حيث 2017، والتي أظهرت تحقيق باديكو القابضة نمواً في األرباح التشغيلية خالل العام 2017وصادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية للشركة للعام السابق 

مليون دوالر قبل اقتطاع المخصصات مما أدى 19.1كما حققت باديكو أرباحا اجمالية بقيمة . مقارنة مع العام السابق% 4مليون دوالر بنمو بنسبة 34ازدادت عن 
مليون دوالر، من ناحيته أوضح رئيس مجلس اإلدارة ان هذا االنخفاض الملموس في األرباح ما هو إال بشكل مؤقت إذ جاء 4.96الى تراجع األرباح الصافية إلى 

مليون دوالر، وشملت مخصصات 15، حيث بلغ حجم المخصصات حوالي "بريكو"نتيجة المخصصات التي اخذتها الشركات التابعة وعلى وجه الخصوص شركة 
وتم انتخاب . رىالذمم المشكوك في تحصيلها، ومخصصات تدني قيمة بعض األصول والمشاريع العقارية، إضافة إلى خسائر تقييم االستثمارات المالية وأصول أخ

.مدقيقي الحسابات إرنست ويونغ للسنة المالية الجديدة

2018مقارنة األرقام والنتائج بين جوال والوطنية موبايل في الربع األول 
.2018افصحت شركات الوطنية موبايل ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، عن نتائجهما المالية للربع األول 

.في هذه السطور، نقدم لكم مقارنة بين األرقام المتوفرة عن شركة جوال في إفصاح مجموعة االتصاالت، وأرقام شركة الوطنية موبايل

مليون مشترك في الربع األخير 2.980ماليين مشترك، صعودا من 3.003ألف مشترك، إلى 23، بنحو 2018صعد عدد مشتركي جوال في الربع األول -
بلغ معدل اإليراد الشهري لشريحة %. 9.9على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين، فقد تراجع حجم اإليراد الشهري في قطاع االتصاالت الالسلكية، بنسبة . 2017

عار كان الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية عمار العكر، قال خالل ورشة عمل برام هللا، إن أس. )شيكل27.5)دنانير أردنية 5.53الجوال الواحدة 

.  %12االتصاالت فلسطين تنخفض سنويا بنسبة متوسطة 

بلغ عدد مشتركي الشركة حتى نهاية مارس آذار -2017مقارنة مع نهاية % 20على أساس سنوي و% 55.4نما عدد مشتركي شركة الوطنية موبايل، بنسبة -

ويعود الصعود الكبير بشكل رئيس،  .2017مليون شريحة بنهاية 1.002، 2017ألف شريحة في الربع األول 777مليون شريحة، صعودا من 1.205الماضي 

إال أن الصعود الكبير في عدد الشرائح، لم ينعكس بشكل . سنوات9، بعد منع دام ألكثر من 2017إلى دخول الشركة، رسميا، قطاع غزة في أكتوبر تشرين أول 
.خالل نفس فترة المقارنة% 17.3واضح على اإليرادات، التي صعدت بنسبة 

إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف االسالمية 
ل المصرفي اإلسالمي العمومةأعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والذي يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير منظ

وأكد المحافظ على (. AAOIFI)في فلسطين وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

اجعة صيغ العقود على مرمل أن هذه الهيئة ستعمل على توحيد األسس واألحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعامالت المصرفية والمالية وأدوات التمويل اإلسالمية، والع
رغب المصارف ة التي تديدالشرعية الالزمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها، وإبداء الرأي الشرعي في مدى توافق المنتجات والخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية الج

.ومؤسسات اإلقراض المتخصصة بطرحها مع أحكام الشريعة اإلسالمية

السكني" 2الماصيون جاردنز "شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار تطلق مشروع 
قة الماصيون طمنأعلنت شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار، الشركة الرائدة في مجال االسكان والتطوير العقاري في فلسطين، عن إطالق مشروع سكني جديد في

، والذي تكلل ببيع "1الماصيون جاردنز "، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشروع "2الماصيون جاردنز "بمدينة رام هللا، حيث أطلقت عليه اسم 
في أرقى أحياء الماصيون في مدينة رام هللا ، خلف مجمعي اركاديا " 2الماصيون جاردنز "ويقع مشروع . كامل الوحدات السكنية في ذلك المشروع في زمن قياسي

وبجانب مدرسة عين منجد، ومتحف محمود درويش، وبالقرب من المطاعم والمتنزهات وكبرى الفنادق والبنوك 1السكنيين،  ومقابل مشروع الماصيون جاردنز 
.والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية باإلضافة إلى العديد من الخدمات العامة األخرى

2017ودائع البنوك في غزة خالل مارس بأدنى مستوى منذ نوفمبر 
وبحسب مسح لالقتصادي، . 2017تشرين ثاني / آذار الماضي، ألدنى مستوى منذ نوفمبر/ تراجعت ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، في مارس

مليار 1.157وتراجعت ودائع العمالء من . مليار دوالر1.123استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تراجعت ودائع العمالء في غزة إلى 
كانت ودائع العمالت قد بلغت . 2017كانون أول / مليار دوالر في ديسمبر1.127كانون ثاني، ومن / مليار دوالر في يناير1.124شباط، ومن / دوالر في فبراير

من رواتب % 30يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار اقتطاعات . ، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية2017تشرين ثاني / مليار دوالر أمريكي في نوفمبر1.112نحو 
.2017نيسان / منذ أبريل. الموظفين العموميين في غزة، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق ( 6.1)مليون دينار مقارنة مع ( 4.9)حوالي 17/05–13/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق( 30.4)مليون دينار مقارنة مع ( 24.7)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(18.6)وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم . عقداً ( 9818)مليون سهم، نفذت من خالل ( 19.5)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 0.42)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2137.6)نقطة مقارنة مع ( 2128.7)القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 36)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 146)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 75)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.06نقطة أي بنسبة 30.82نقطة منخفضا  2,912.62اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 16,217درهم نفذت من خالل 1,365,243,888سهم بقيمة 939,791,271حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابق% 2.81مرتفعا بنسبة 5.13درهم وأغلق على 231,377,050سهم بقيمة 45,465,459
.عن اغالق االسبوع السابق% 11.49درهم مرتفعا بنسبة 1.94درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 75,036,859سهم بقيمة 40,447,899عليها 

(GFH)مجموعة جي اف اتش المالية 

، 2018بنهاية الربع األول ( للسهم/ سنت 0.99)مليون دوالر 36.48المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، إلى " مجموعة جي اف اتش"ارتفعت أرباح 
وقالت الشركة إن سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية يعود إلى ارتفاع . 2017مليون دوالر، تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 31.92مقارنة بأرباح قدرها 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك % 22مليون دوالر، أي بنسبة ارتفاع قدرها 49.59مليون دوالر مقابل 60.45اإليرادات اإلجمالية للشركة إلى 
. مليون دوالر35.3نتيجة نمو الدخل المحقق من الصيرفة االستثمارية، بما في ذلك الدخل الناتج من إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة بمبلغ 

وأشار . إقليمياً ودولياً 2018إن المجموعة تتطلع لالستحواذ على مؤسسات للخدمات المالية خالل عام " جي إف إتش المالية" قال رئيس التخطيط المالي في مجموعة 
كما في % 16.3إلى أنه ال يوجد أي خطط للمجموعة لزيادة رأسمالها، مبيناً أن المجموعة تتمتع بمعدل كفاية رأسمال قوي يبلغ " الخليج"حسبما أوردت صحيفة –

%.12.5مقارنة بالحد األدنى للمتطلبات الرقابية والبالغ نسبة 2018مارس 31


