
ABRAJUSD1.171.170.00%01,473            1,723شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.621.64-1.22%2080,432          131,058  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.170.166.25%79459,904        82,188 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.681.69-0.59%1224,049          40,189

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.70.70.00%18,555            8,446

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.452.46-0.41%114248,731        608,746  بنك فلسطين

BPCUSD5.135.14-0.19%61,129            5,733 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

GMCJOD0.540.531.89%628,700          21,355 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.51.57-4.46%150                 75العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.142.140.00%56349,211        739,960البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.940.940.00%5845               1,089 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.851.86-0.54%11690,012        1,310,607

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.140.00%27,577            8,638 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.670.670.00%0-                0

NCIUSD1.041.09-4.59%13,000            3,120الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.133.33%218,707          56,126 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.231.25-1.60%3471,749,443     2,128,460

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.74.690.21%112132,985        880,326  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.071.09-1.83%112390,003        413,634 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%0-                0

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.281.3-1.54%11,000            1,805

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%0-                0

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.472.13%612,800          8,440

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%1100               495

QUDSUSD1.321.42-7.04%68213,387        283,125 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.72.70.00%0-                0سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-                0

TNBUSD1.731.730.00%22,422            4,214البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%21,000            4,500 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.480.480.00%1540,044          19,092

VOICJOD10100.00%314                 197  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.510.510.00%0144               73

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.940.95-1.05%3946,429          44,187الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0
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 اغالق

االسبوع
العملة   نقطة 525.80أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

6,807,603         

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

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.56نقطة أي بنسبة  2.95نقطة منخفضا   525.80أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة 1,024دوالر نفذت من خالل  6,807,603سهم بقيمة   4,512,146اإلجمالي لألسبوع المنصرم

دينار مرتفعا  4.70أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط 12شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  5اغالقات  

هذا . صفقة 347دينار نفذت من خالل  2,128,460سهم بقيمة    132,985عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.21بنسبة

سهم  1,749,443عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.60دوالر منخفضة  بنسبة   1.23واغلق سهم باديكو على سعر 

حيث بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي%  0.41منخفضا بنسبة  2.45اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر2,128,460بقيمة  

 .  دوالر 608,746سهم بقيمة   248,731التداول عليه 
 

 ألفاً عدد خطوط الهاتف الثابت في فلسطين نهاية العام الماضي 432

ألف خط في  432ذكرت ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي لإلحصاء، أن عدد خطوط الهاتف الثابت في فلسطين بلغ 

مليون مشترك، كما بلغت نسبة المناطق الجغرافية المشمولة بشبكة الهاتف النقال حوالي  3.6، وبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال 2016نهاية العام 

وأوضحت ووزارة االتصاالت . 2016ألف مشترك نهاية العام  320، فيما وصل عدد مشتركي االتصال السريع باالنترنت إلى أكثر من 98%

في بيان مشترك لمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات الذي صادف أمس، أن نسبة األفراد الذين يمتلكون " اإلحصاء"وتكنولوجيا المعلومات و

ذكي  اتفهاتفا ذكيا تقدر حاليا بحوالي الربع من إجمالي األفراد الذين يمتلكون هاتفا نقاال، في حين بلغت نسبة األسر في فلسطين التي لديها ه

 .  2014عن العام % 2.0، مقارنة بزيادة مقدارها (في قطاع غزة% 35.7في الضفة الغربية، و% 60.7)، 2015في العام %( 52.1)
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع  8.6مليون دينار مقارنة مع   6.4حوالي  05/18 – 05/14بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

.  مليون دينار لالسبوع السابق 43مليون دينار مقارنة مع  32، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %25.5السابق وبنسبة انخفاض 

أما عن مستويات  .عقدا16,131مليون سهم، نفذت من خالل  28.3أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بارتفاع   2,1589نقطة مقارنة مع   2,164.7األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  148ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.  0.7نسبته 

 .شركة 62شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  57
  

 سوق دبي
جلسات تداول  5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.01نقطة أي بنسبة   42.17نقطة منخفضاً  3,378.02اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول  22,443درهم نفذت من خالل 1,477,559,573االجمالي  سهم بقيمة   2,248,828,712بلغ خاللها حجم التداول 

اما . عن االغالق السابق.% 0.401منخفضا بنسبة  7.460درهم وأغلق على 159,900,928سهم بقيمة  21,447,864على شركة اعمار العقارية 

 0.715درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر139,480,269سهم بقيمة  183,634,774شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

 % . 7.143منخفضاً بنسبة 
 
 

 (ARTC)ِأرابتك القابضة  
 قال الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة، إن تفاقم خسائر الشركة خالل العامين الماضيين يعود إلى انخفاض تكاليف بعض األصول عالية

وكانت أرابتك ُمنيت . وأشار إلى أن من أسباب تفاقم الخسائر المصاريف المتكررة وغير المتكررة وأيضاً التشغيلية. مليار درهم 1.9المخاطر بقيمة 

حيث قال ايضاً إن الشركة لديها . 2015مليار درهم في عام  2.778مليار درهم، مقابل خسائر قدرها  3.512بخسائر سنوية في العام الماضي بنحو 

باب االكتتاب على أسهم زيادة رأس  15.05.2017تم افتتاح اليوم االثنين الموافق . مليار درهم 17مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 

وكانت عمومية الشركة وافقت في . 2017مايو  28وأشارت الشركة إلى أن االكتتاب سيغلق في . مليار درهم 1.5المال شركة أرابتك القابضة  بقيمة 

مليون  6115.1مليون درهم إلى  4615.1منتصف أبريل الماضي على خطوات إعادة الهيكلة التي ستبدأ برفع رأسمالها خالل الخطوة األولى من 

 .مليون سهم كأسهم حقوق أولوية، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم 1500درهم؛ عن طريق طرح 

 
 (DAMAC)داماك العقارية 

.  ، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي%16.2أظهرت النتائج المالية لشركة داماك العقارية ، تراجع أرباح الربع األول من العام الجاري 

مليون  285.8)مليار درهم  1.05، مقابل ربح قدره (مليون دوالر 239.65)مليون درهم  880.44وبحسب النتائج  بلغت أرباح الشركة خالل الفترة 

مليار درهم، وبلغ مجموع النقد  26.17لتصل إلى % 6.3وقالت إن إجمالي األصول ارتفعت خالل الفترة بنسبة . 2016بالربع األول من ( دوالر

 .كما أعلنت الشركة المالي عن تعيين شعاع كابيتال إنترناشيونال ليمتد كموفر السيولة ألسهمها. مليار درهم 9.11واألرصدة لدى البنوك 
 

 

 (DSI)دريك آند سكل إننرناشيونال 

نفسها من العام رة أظهرت البيانات المالية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ، تحوالً سلبياً بنتائج الربع األول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الفت

، مقابل (مليون دوالر 228.34)مليون درهم  838.88ووفقاً إلفصاح الشركة عبر موقع البورصة، اليوم الثالثاء، بلغت خسائر الفترة نحو . الماضي

بنسبة  2017وتراجعت إيرادات العقود للشركة في الربع األول من . 2016للربع األول من عام ( مليون دوالر 2.59)مليون درهم  9.53أرباح بقيمة 

 .مليار درهم في الربع المماثل من العام السابق 1.03مليون درهم، مقابل  795.81، لتصل إلى 22.7%
 

 (EMAAR)إعمار العقارية 

وقالت الشركة أن من المقرر أن تبدأ مبيعات الوحدات . أطلقت شركة إعمار العقارية ، مشروع أبراج كريك هايتس في منطقة الخور بمدينة دبي

وكانت إعمار .  2019وأشارت الشركة، أنه من المتوقع البدء تسلمي وحدات المشروع خالل . 2017مايو  17السكنية بالمشروع يوم غٍد األربعاء 

كيلومترات  6الذي يمتد على مساحة "  خور دبي"أعلنت، في نهاية مارس الماضي، انتهاء أعمال وضع األساسات في مشروع البرج في مشروع 

 .مربعة


