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  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.921.96-2.04%1218,150          35,276  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 
APICUSD1.871.93-3.11%144953,688        1,760,618

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.730.74.29%673,209          75,374

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.82.80.00%11,000            3,949 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.72.72-0.74%83299,197        815,036  بنك فلسطين

BPCUSD4.854.93-1.62%3598               2,900 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%11,846            3,567

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.550.541.85%415,000          11,636 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.551.512.65%1500               775العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.162.2-1.82%100628,072        1,385,172البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.720.72.86%1623,873          23,829 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.71.75-2.86%44330,640        517,403

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.980.980.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.061.060.00%0-                0الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.13.10.00%3393               1,231 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.091.062.83%73194,933        205,031

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD5.0551.00%111132,154        939,166  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.121.14-1.75%1040,589          45,538 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.65-1.37%1550               1,980

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD1.051.050.00%0-                0

PICOUSD2.552.52.00%21,750            4,463شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.242.16.67%76,011            18,410

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.49-2.04%941,850          28,531

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.451.43.57%2711,037,079     1,466,386 بنك القدس

RSRJOD2.82.80.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.552.6-1.92%61,652            4,165سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.951.92.63%2033,175          62,792البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.370.362.78%35,800            2,146

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.620.63-1.59%5686               431

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.820.83-1.20%2731,691          26,168الفلسطينية 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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 اغالق

االسبوع
العملة %0.28 نقطة مرتفعاً بنسبة 536.85اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي على 

7,441,985         
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بورصة فلسطين

. عن إغالق األسبوع الماضي%  .0.28نقطة أي بنسبة 1.48نقطة مرتفعاً 536.85أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة964دوالر نفذت من خالل 7,441,985سهم بقيمة 3,874,098بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركة  فقط12شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 11مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

سهم بقيمة  132,154عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 1دينار مرتفعاً بنسبة 5.05الفلسطينية عند مستوى 

عن إغالق %2.83دوالر مرتفعاً بنسبة 1.09هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة111دينار نفذت من خالل 939,166

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على. دوالر205,031سهم بقيمة 194,933األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

. دوالر815,036سهم بقيمة 299,197حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.47منخفضاً بنسبة 2.70

:2016سوق فلسطين لألوراق المالية ثالث شركة مدرجة تقدم تقريرها السنوي 

من خالل إعداد 2016عن بياناتها السنوية المدققة للعام 14/03/2017في ( PSE)أفصحت شركة سوق فلسطين لألوراق المالية 

الخدمات المالية التقرير السنوي، حيث تعتبر شركة سوق فلسطين لألوراق المالية ثاني شركة مدرجة وأول شركة من قطاع البنوك و

اً وقد أصدرت البورصة تصريحاً صحفي. من خالل إعداد تقرير سنوي2016تفصح عن بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 

.باللغتين بشأن ذلك اإلفصاح

%:5مجلس إدارة البنك الوطني يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

يخ اجتماعاً لمجلس إدارته تم فيه مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية بتار15/03/2017في ( TNB)عقد البنك الوطني 

، كما قرر المجلس التوصية إلى 20/04/2017، وتحديد موعد اجتماع للهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 28/02/2017

.من القيمة االسمية للسهم% 5الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

%:15مجلس إدارة ترست العالمية للتأمين يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

ما اجتماعاً لمجلس إدارتها تم فيه المصادقة على البيانات المالية ك15/03/2017في ( TRUST)عقدت شركة ترست العالمية للتأمين 

، كما قرر المجلس 2019-2017واعتمادها، والموافقة على الخطة المستقبلية والموازنة التقديرية للسنوات 31/12/2016في 

.من القيمة االسمية للسهم% 15التوصية إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

بورصة عمان

مليون 6.3مليون دينار مقارنة مع 9.9حوالي 16/03–12/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع 49.4، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %56.2دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، 40.6أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق31.6

لى أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إ.عقدا18,690نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %. 1.51نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته 2,203.9نقطة مقارنة مع 2,237.3

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، 57شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 165أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة65بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.03نقطة أي بنسبة  1.16نقطة مرتفعاً 3,521.33اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

25,410درهم نفذت من خالل 3,435,807,364االجمالي  سهم بقيمة  2,064,627,167جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً 7.490درهم وأغلق على 312,487,815سهم بقيمة 42,868,251صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 133,017,484اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 2.044بنسبة 

% .5.453منخفضاً بنسبة 0.867درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 117,712,860

(EMAAR)إعمار العقارية 

كس الحصا سي"عقد أساسات برج خور دبي الذي يخطط له الن يكون االطول في العالم لشركة " إعمار العقارية"منحت شركة 

شروع قبل وأشارت الشركة إلى أنها أجرت العديد من المشاورات مع شركات المقاوالت حول كيفية تنفيذ أساسات الم".كونستراكت

"  ونستراكتسيكس ك"اتفاقية جديدة مع االئتالف الذي تقوده " إعمار"أن توقع شركة " ميد"وتوقعت مجلة .أن تتخذ القرار النهائي

. حول خدمات ما قبل بدء اإلنشاء" سامسونج سي تي"ويضم 

(SHUA)شعاع كابيتال

كاملة لألوراق المت"و " المتكاملة كابيتال"، أنها بصدد الوصول إلى اتفاق لالستحواذ على شركتي " شعاع كابيتال"أعلنت شركة 

ات الالزمة من وأوضحت الشركة أنها تعمل على إجراءات الحصول على كافة الموافق".للمجموعة المالية المتكاملة"التابعتين " المالية

اعي وخطط وأشارت إلى أن عملية االستحواذ تندرج ضمن مس.الجهات التنظيمية بالدولة، متوقعة استكمالها خالل األسابيع المقبلة

.ى الشركتينولم تذكر الشركة أية تفاصيل اخرى عن االستحواذ عل.الشركة في توسيع نطاق نشاطاتها واستثماراتها في المنطقة


