
ABRAJUSD1.151.150.00%0137               158شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.690.71-2.82%1700               681

AIBUSD1.81.81-0.55%15,000            9,000  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.150.150.00%1879,104          11,337 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.861.87-0.53%2649,448          92,056

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.680.71-4.23%32,051            2,000

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.412.410.00%12,000            6,798بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.52.73-8.42%205263,931        656,710  بنك فلسطين

BPCUSD5.125.10.39%89,949            50,930 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%0-                0

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.550.550.00%1125,179          19,463 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.821.820.00%2200               364العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.12.061.94%45435,643        914,845البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.90.7913.92%1410,771          13,119 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.761.712.92%3027,331          48,068

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.131.111.80%31,624            1,835 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.11.081.85%15,000            5,500الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.043.040.00%0823               2,502 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.341.284.69%1200               378

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.071.08-0.93%80208,178        224,898

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.614.78-3.56%12560,980          401,830  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.141.130.88%72,367            2,709 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%1875               3,150

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.990.954.21%1300,000        297,000

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.232.230.00%0-                0

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.480.00%1065,390          44,298

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.461.441.39%55172,517        247,610 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.452.450.00%0-                0سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.841.830.55%1717,288          31,666البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.410.395.13%13125,046        50,146

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.60.60.00%2101               61

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD1.020.913.33%237935,837        892,269الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 1.05نقطة أي بنسبة  5.59نقطة منخفضا 524.54أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

918دوالر نفذت من خالل 4,031,380سهم بقيمة 2,807,670بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي

أغلق . شركات فقط7شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 13وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة

عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ % 3.56دينار منخفضا  بنسبة 4.61سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

1.07هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة125ة دينار نفذت من خالل 401,830سهم بقيمة  60,980حجم التداول 

224,897سهم بقيمة 208,178عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %0.93دوالر منخفضا بنسبة 

حيث بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 8.42مرتفعا بنسبة 2.50اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.  دوالر656,710سهم بقيمة 263,931حجم التداول عليه 

2016عام % 6أرباح الشركات المدرجة ببورصة فلسطين ترتفع 

، مقارنة %6.2بنسبة 2016أظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة ببورصة فلسطين، نمو أرباحها السنوية عن عام 

ية وأضافت البورصة في بيانها حول األداء المالي للشركات المدرجة، أنها حققت أرباحاً صاف.2015بأرباحها في عام 

وأشارت البورصة إلى أن النتائج .2015مليون دوالر عن عام 266.17مليون دوالر، مقارنة بأرباح سنوية 282.66

ونوهت البورصة بأن عدد الشركات الرابحة شكَّلت %.92شركة مدرجة وبنسبة التزام 49شركة من أصل 45المالية لـ 

، 2015دوالر في العام 278.77مليون دوالر، مقارنة بنحو 293.78من إجمالي عدد الشركات، بإجمالي أرباح % 82.22

مليون دوالر، مقارنة مع خسائر 11.12شركات منها خسائر بقيمة إجمالية 8وعلى الجانب اآلخر، شهدت %.5.39بارتفاع 

%.11.78، وبتراجع في الخسائر نسبته 2015دوالر عن عام 12.6قيمتها 

عمومية بنك القدس تناقش توزيع أسهم مجانية..مايو8

سهم وأضاف البنك أن 100سهماً لكل 12أوصى مجلس إدارة بنك القدس توزيع أسهم مجانية على مساهميها بواقع 

مايو الجاري الجتماع الجمعية العمومية 8من رأسمال الشركة، وأن المجلس حدد يوم االثنين % 12التوزيعات تعادل 

وكانت .مليون سهم بقيمة اسمية دوالر واحد للسهم61.05مليون دوالر، موزعاً على 61.05ويبلغ رأسمال الشركة .العادية

مليون دينار، مقابل بأرباحها عن 10.5، لتصل إلى %31بنسبة 2016الشركة شهدت تراجعاً في أرباحها السنوية عن عام 

، وكان مساهمو البنك قرروا في مايو الماضي توزيع أسهم مجانية على المساهمين.مليون دينار8.02البالغة 2015عام 

.من رأسمال البنك آنذاك% 11بنسبة 

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع 10حوالي 13/04–09/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون 50، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %29.3مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 14.1

بوع فقد أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األس. مليون دينار لالسبوع السابق70.7دينار مقارنة مع 

أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار.عقدا23,867مليون سهم، نفذت من خالل 39.2بلغ 

%.  0.68نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  نسبته 2,244.3نقطة مقارنة مع 2,228.9األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد 160ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة62شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56تبين بأن 

سوق دبي

عن إغالق األسبوع % 1.60نقطة أي بنسبة  57.01نقطة منخفضاً 3,509.34اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم 1,483,308,956االجمالي  سهم بقيمة  1,175,799,614جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . السابق

97,530,644سهم بقيمة 13,224,536صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 16,485نفذت من خالل 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول. عن االغالق السابق.% 2.950منخفضاُ بنسبة 7.250درهم وأغلق على 

منخفضاً بنسبة 0.0.898درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر75,698,855سهم بقيمة 180,645,456عليها 

4.671. %

(DIB)بنك دبي اإلسالمي 

، مقارنة 2017بنهاية الربع األول ( للسهم/فلس20.4)مليون درهم 1008.4إلى " بنك دبي اإلسالمي"ارتفعت أرباح  

،يعود سبب ارتفاع األرباح خالل الفترة 2016مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 875.3بأرباح قدرها 

مليون درهم خالل الربع األول 1690.2مليون درهم  مقابل 1804.3لتصل إلى % 7الحالية إلى ارتفاع اإليرادات بنسبة 

مليون درهم خالل نفس الفترة من 3.79الف درهم مقابل 981، باإلضافة إلى تراجع مصروفات ضريبة الدخل إلى 2016

.العام الماضي


