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  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.811.85-2.16%810,000          18,024  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.150.1315.38%11193,762        26,830 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.871.841.63%15206,600        382,933

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.710.710.00%22,000            2,003

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.412.40.42%55,000            16,996بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.732.71.11%249971,485        2,624,652  بنك فلسطين

BPCUSD5.15.090.20%33,215            16,385 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%0-                0

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%621,708          61,236

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.550.550.00%0-                0 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.821.772.82%23,220            5,861العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.062.050.49%3834,001          71,777البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.790.781.28%1033,286          36,731 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.711.663.01%1526,129          43,913

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.111.091.83%1876               972 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.081.061.89%1234               253الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.043.2-5.00%2211               666 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.081.1-1.82%144633,694        697,319

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.785.13-6.82%337809,595        5,846,374  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.131.130.00%3457,803          64,915 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.65-1.37%28,257            29,387

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.99-4.04%1100               95

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%28,075            14,464

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.232.21.36%21,340            4,213

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.472.13%1771,475          48,387

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.441.42.86%24,500            6,470 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.452.5-2.00%410,702          26,720سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.831.89-3.17%1713,934          25,342البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.390.375.41%1030,850          11,989

VOICJOD10100.00%17                   99  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.60.62-3.23%71,999            1,199

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.90.838.43%109355,998        316,258الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد
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االسبوع
العملة  مليون دينار أردني52.65يقّر توزيع أرباح نقدية قيمتها " االتصاالت"اجتماع الهيئة العامة لـ
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.62نقطة أي بنسبة 8.74نقطة منخفضا  530.18أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة1,058دوالر نفذت من خالل 10,402,478سهم بقيمة 3,520,071التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.78أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة  فقط9شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 16ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت من خالل 5,846,37.4سهم بقيمة  809,595عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 6.82دينار منخفضا  بنسبة 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %1.82دوالر منخفضا بنسبة 1.08هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة337

. عن إغالق األسبوع الماضي% 1.11مرتفعا بنسبة 2.73اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر697,319سهم بقيمة 633,694

. دوالر2,624,652سهم بقيمة 971,485حيث بلغ حجم التداول عليه 

بورصة فلسطين تتسلم البيانات المالية النهائية لعدد من الشركات

من خالل التقرير السنوي لمجموعة من الشركات المدرجة كما في 2016تسلمت بورصة فلسطين البيانات المالية النهائية المدققة للسنة المالية 

، كما تّم توزيع البيانات (www.pex.ps)وقد تّم نشر البيانات المتسلمة على موقع البورصة اإللكتروني على شبكة االنترنت . 31/12/2016

ايل الوطنية موب, العقارية التجارية لالستثمار , بيت جاال لصناعة األدوية )و منها . على شركات األوراق المالية األعضاء إلطالع عمالئهم عليها

فلسطين لالستثمار , دواجن فلسطين, فلسطين لصناعات اللدائن , القدس للمستحضرات الطبية , المستثمرون العرب , الفلسطينية لالتصاالت 

(.مصايف رام هللا, التكافل للتأمين , البنك الوطني , الوطنية لصناعة الكرتون , القدس لالستثمارات العقارية , الصناعي 

%20شركة التأمين الوطنية تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 

اجتماعها السنوي العادي للهيئة العامة والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة NICعقدت شركة التأمين الوطنية 

ي وزارة اإلقتصاد التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثل عن سوق فلسطين لألوراق المالية ومراقب الشركات ف

اية اإلجتماع تم وفي بد.الوطني ومدقق الشركة الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، وذلك في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية 

ة ات المالئمالترحيب بالحضور والتأكد من إكتمال النصاب القانوني لإلجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول األعمال إلتخاذ القرار

من القيمة اإلسمية للسهم % 20بخصوصها، والتي شملت الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح على المساهمين بنسبة 

.09/04/2017إبتداء من 

مليون دينار أردني 52.65يقّر توزيع أرباح نقدية قيمتها " االتصاالت"اجتماع الهيئة العامة لـ

من % 40بنسبة 2016أقرت الهيئة العامة لشركة االتصاالت الفلسطينية، توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 

مليون دينار أردني كتوزيعات 52.65قرشاً للسهم الواحد، وبإجمالي يقارب 40القيمة االسمية للسهم، والبالغة ديناراً أردنياً واحداً؛ أي ما يساوي 

جاء ذلك خالل اجتماعها العشرين الذي نظمته الهيئة العامة لشركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة. 2016نقدية عن أرباح العام 

د الوطني، وذلك بوجود رئيس مجلس اإلدارة، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مراقب الشركات في وزارة االقتصا( بالتل)المحدودة 

لي هيئة القابضة، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة االتصاالت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب السادة ممث" باديكو"رئيس مجلس إدارة 

، والمستشارين 2016مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام " إرنست ويونغ"سوق رأس المال وبورصة فلسطين، وممثلي شركة 

.القانونيين، وأعضاء اإلدارة التنفيذية لشركات المجموعة، وجمهور المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة

بورصة عمان

مليون دينار 10.8مليون دينار مقارنة مع 14.1حوالي 06/04–02/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار 54.1مليون دينار مقارنة مع 70.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %30.7لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

أما .عقدا22,660مليون سهم، نفذت من خالل 43.7أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق

نقطة 2,250.2نقطة مقارنة مع 2,244.3عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع 165ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.26لألسبوع السابق بارتفاع  نسبته 

.شركة71شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 54إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

أرباحا نقدية على المساهمين% 30البنك العربي يوزع 

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام التنفيذي 30/03/2017عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 

من رأس المال، كما وحضر االجتماع مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية % 73يشكلون حوالي « أصالة ووكالة»ومساهمين يحملون أسهما 

، والسيما االقتصادات 2016وبهذه المناسبة أشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن االقتصاد العالمي واصل تباطؤه خالل عام . االجتماع

م من ظهور بوادر حيث شهد العام المنصرم استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغ. الناشئة والمصدرة للسلع األساسية

توزيع أرباح كما أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي ب, الستقرار أسعار النفط ومعدالت نمو التجارة الدولية مع نهاية العام 

.2016عن العام % 30نقدية على المساهمين بنسبة 

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 2.47نقطة أي بنسبة  85.92نقطة مرتفعاً 3,566.35اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ 17,951درهم نفذت من خالل 1,816,794,905االجمالي  سهم بقيمة  1,398,591,630تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن .% 2.329مرتفعاً بنسبة 7.47درهم وأغلق على 155,754,032سهم بقيمة 21,150,526حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة 164,824,512سهم بقيمة 176,075,578اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . االغالق السابق

% .5.487مرتفعاً بنسبة 0.942ارابتك على سعر


