
ABRAJUSD1.171.170.00%0-                0شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0787               788

AIBUSD1.781.648.54%67151,937        265,170  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.140.140.00%0-                0 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.891.9-0.53%69193,978        367,142

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.730.730.00%0-                0

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.822.820.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%2650               2,200بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.752.740.36%116150,048        412,379  بنك فلسطين

BPCUSD4.954.940.20%31,318            6,517 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%154,643          105,587

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.620.620.00%0-                0 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.551.58-1.90%52,870            4,529العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.122.19-3.20%100243,121        523,397البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.70.70.00%98,364            8,258 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.771.760.57%57,450            12,925

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.011.010.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.11.10.00%0-                0الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.193.151.27%21,796            5,729 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.071.09-1.83%4146,856          50,475

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD550.00%11378,831          556,189  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.251.27-1.57%128721,399        843,501 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.653.61.39%21,800            6,555

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD1.051.050.00%0-                0

PICOUSD220.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.132.11.43%33,190            9,491

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.510.52-1.92%52142,611        101,929

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.321.246.45%70411,795        531,672 بنك القدس

RSRJOD2.852.850.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.951.98-1.52%52,982            5,827البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.380.372.70%25200,776        78,020

VOICJOD10.310.30.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.680.69-1.45%24,416            2,961

شركة موبايل الوطنية 

الفلسطينية لالتصاالت
WATANIYAUSD0.830.85-2.35%2678,100          66,697

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 %7،638.38 بنسبة 2016ارتفاع ارباح شركة فلسطين للتأمين في عام 

3,967,936         
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بورصة فلسطين

عن إغالق % 0.14نقطة أي بنسبة 0.77نقطة منخفضاً 535.68أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

دوالر نفذت من 3,967,936سهم بقيمة 2,709,196بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . األسبوع الماضي

شركة  9شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة846خالل 

دينار دون تغير عن إغالق االسبوع الماضي ، حيث بلغ 5أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . فقط

1.07هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة113دينار نفذت من خالل 556,189سهم بقيمة  78,831حجم التداول 

50,475سهم بقيمة 46,856عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %1.83دوالر منخفضاً بنسبة 

حيث . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.36مرتفعا بنسبة  2.75اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.  دوالر412,379سهم بقيمة 150,048بلغ حجم التداول عليه 

2016إفصاح الشركات عن بياناتها المالية االولية نهاية عام 

، حيث حققت معظم 2016أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية غير المدققة للعام 

شركة، ارتفعت  29الشركات المفصحة خالل االسبوع الحالي ارتفاعاً في صافي الدخل بعد الضريبة، بينما ارتفعت 

،المستثمرون العرب بنسبة %15.71بنسبة " أيبك"العربية الفلسطينية لالستثمار : أرباح كال من الشركات التالية

، االتحاد %19.83، فلسطين لالستثمار الصناعي بنسبة %1,412.78،  و العقارية التجارية لالستثمار بنسبة 133.25%

، البنك %18.32، بنك فلسطين بنسبة %19.59، بنك االسالمي العربي بنسبة %318لالعمار و االستثمار بنسبة 

، سوق فلسطين لالوراق المالية بنسبة %97.79، بنك االستثمار الفلسطيني بنسبة %25.61االسالمي الفلسطيني بنسبة 

، التأمين %349.69، المشرق للتأمين بنسبة %36.03، البنك الوطني بنسبة %30.58،بنك القدس بنسبة 71.60%

، المؤسسة العقارية العربية %13.74،ابراج الوطنية بنسبة %66.42، ترست العالمية للتأمين %226.74الوطنية بنسبة 

، بال عقار لتطوير وإدارة و تشغيل العقارات %1,446.24، مركز نابلس الجراحي التخصصي بنسبة %124.40بنسبة 

، العربية %70.06،الوطنية موبايل بنسبة %117.56، الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة %141.86بنسبة 

، %12.76، بيت جاال لصناعة االدوية بنسبة %4.42، دواجن فلسطين بنسبة |%70.06لصناعة الدهانات بنسبة 

، القدس للمستحضرات الطبية بنسبة %102.33، مطاحن القمح ذهبي بنسبة %53.59بيرزيت لصناعة االدوية 

، مصانع الزيوت %84.66، دار الشفاء لصناعة االدوية بنسبة %77.30، فلسطين لصناعة اللدائن بنسبة 38.28%

، فلسطينية لالستثمار و االنماء بنسبة %14.76، بينما حققت فلسطين للتنمية و االستثمار بنسبة %4.64النباتية بنسبة 

، المؤسسة العربية %12.46، العالمية المتحدة لالأمين بنسبة %310.92، فلسطين لالستثمار العقاري بنسبة 55.82%

، الوطنية لصناعة %339.71، نابكو بنسبة %34.80، العربية الفلسطينية لمراكز التسوق بنسبة %47.70للفنادق 

، حيث %3.65، التكافل الفلسطينية للتأمين بنسبة %7.60، القدس لالستثمارات العقارية بنسبة %30.92الكرتون بنسبة 

حيت تشير بيانات الشركة 2016صرح دكتور خالد وادية بارتفاع صافي ارباح شركة فلسطين للتامين كما في نهاية عام 

مقارنة مع , دوالر أمريكي5,507,717إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 31/12/2016الموحدة كما في 

بإرتفاع بلغت نسبته 2015دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 71,174صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

7,638.38.%

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع 6.1حوالي 16/02–12/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %96.6مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض  197.9

ة خالل أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورص. مليون دينار لالسبوع السابق899.4مليون دينار مقارنة مع 30.6

أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم  .عقدا15,999مليون سهم، نفذت من خالل 26.7هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق 2,177.9نقطة مقارنة مع 2,213.1القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة 163ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 1.61بارتفاع نسبته 

65شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 67مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

 .شركة

سوق دبي

.  عن إغالق األسبوع السابق% 1.39نقطة أي بنسبة 21.4نقطة منخفض 3,650.76اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت 3,778,856,299سهم بقيمة  2,928,189,246جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالي 5تم عقد 

262,835,274سهم بقيمة 34,473,399صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 35,425من خالل  

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول. عن االغالق السابق% 1.33مرتفعا بنسبة 7.64درهم وأغلق على 

منخفضاً بنسبة 1.40درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 387,090,024سهم بقيمة 371,660,453عليها 

.عن االغالق السابق% 23


