
ABRAJUSD1.151.150.00%274                 85شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.690.690.00%0-                0

AIBUSD1.751.8-2.78%42,849            4,989  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.160.156.67%1733,200          4,984 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.871.860.54%58175,764        326,533

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.680.680.00%1894               857

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%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.472.5-1.20%178250,289        618,796  بنك فلسطين

BPCUSD4.865.12-5.08%2150               729 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%42,375            1,829 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.731.82-4.95%150                 87العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.152.12.38%1925,250          53,825البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.960.96.67%107,733            10,265 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.831.763.98%1628,745          51,860

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.091.13-3.54%27,126            7,767 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.151.14.55%612,886          14,327الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.043.040.00%0-                0 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.31.34-2.99%11,000            1,834

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.081.070.93%711,547,606     1,671,865

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.694.611.74%6050,988          334,897  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.111.14-2.63%3891,274          103,136 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.970.99-2.02%2100,754        100,731

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.251.27-1.57%11,264            2,228

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.22.23-1.35%13,250            10,085

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.470.48-2.08%63,280            2,198

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.481.461.37%62130,848        193,417 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.482.450.00%74,416            10,807سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.841.840.00%209,486            17,191البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.460.4112.20%45147,203        65,172

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.570.6-5.00%41,000            570

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.971.02-4.90%177418,826        428,756الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 
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 اغالق

االسبوع
العملة 2017بدء الشركات المدرجة االفصاح عن النتائج المالية للربع االول 
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.21نقطة أي بنسبة 1.1نقطة منخفضا 523.44أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة815دوالر نفذت من خالل 4,039,817سهم بقيمة 3,058,580حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

ة أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطيني. شركات فقط13شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 11األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

334,897سهم بقيمة   50,988عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 1.74دينار مرتفعاً  بنسبة 4.69عند مستوى 

عن إغالق األسبوع الماضي، %0.93دوالر مرتفعاً بنسبة 1.08هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة60دينار نفذت من خالل 

منخفضاً 2.47اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,671,865سهم بقيمة 1,547,606وقد بلغ حجم التداول عليه 

.  دوالر618,796سهم بقيمة 250,289حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.20بنسبة 

2017االفصاح عن البيانات المالية للربع األول من العام 

.  31/03/2017كما في( VOIC)استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية الموحدة المرحلية غير المدققة لشركة مصانع الزيوت النباتية 

,  دينار أردني1,074,715إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017وتشير بيانات الشركة للربع األول من هذا العام 

و %. 13.13بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 950,007مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

,  دينار أردني327,916وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت ( APC)شركة العربية لصناعة الدهانات 

و %. 2.86بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 318,788مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي 2,774,876وتشير بيانات  إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت ( TNB)البنك الوطني 

، العربية الفلسطينية %9.50بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,534,114أرباح بعد الضريبة بمقدار 

دينار أردني، مقارنة مع ( 127,090)وتشير بيانات إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت ( BRAVO)لمراكز التسوق 

%.44.61لتنخفض الخسارة بنسبة 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام ( 229,453)صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار 

مليون دوالر75ماليين سهم لالكتتاب الثانوي العام لرفع رأسماله إلى 3يطرح " اإلسالمي الفلسطيني"

مليون دوالر أميركي 75ماليين سهم لالكتتاب الثانوي العام بغرض رفع رأس ماله المدفوع إلى 3طرح البنك اإلسالمي الفلسطيني 

عامة غير مليون دوالر، وذلك استجابة لمتطلبات سلطة النقد واستناداً إلى قرار الهيئة ال100كمرحلة أولى، تؤدي لرفع رأس المال إلى 

ستمر وقال بيان قاسم مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني إن االكتتاب بدأ، أمس، وسي. 24/10/2010العادية للبنك الذي عقد بتاريخ 

سجل وسيكون مقتصراً على مساهمي شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة المسجلين ب14/5/2017حتى 

دوالر كعالوة إصدار لتصبح 0.65، وسيتم طرح السهم بقيمة اسمية دوالر أميركي واحد مضاف إليها 10/4/2017المساهمين بتاريخ 

.دوالر أميركي1.65القيمة اإلجمالية للسهم الواحد 

ماليين دوالر6تقر توزيع أرباح نقدية قيمتها " الفلسطينية للكهرباء"الجمعية العامة لـ

مين الشركة وافقت الشركة الفلسطينية للكهرباء خالل االجتماع العادي لجمعيتها العامة، على قرار توزيع أرباح نقدية على مساه

شر من حيث سيتم توزيع االرباح المذكورة اعتباراً من الثامن ع" ستة ماليين دوالر"من قيمة رأس المال % 10المالكين لألسهم بنسبة 

حقيق الشركة وأكدت الشركة ان توزيع االرباح المذكورة جاء بناًء على توصية مجلس إدارة الشركة وذلك بالرغم من ت. حزيران المقبل

.مليون دوالر أميركي13,6ارباحاً بلغت 2015دوالراً مقابل أنها حققت في العام 648,817خسارة بلغت 2016خالل عام 

بورصة عمان

مليون 10مليون دينار مقارنة مع 9.6حوالي 20/04–16/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

50مليون دينار مقارنة مع 48.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %3.7دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

مليون سهم، نفذت من 39.8أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق

2,219.1أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا20,487خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %. 0.44نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  نسبته 2,228.9نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما 61شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 152لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة61انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.01نقطة أي بنسبة  39.52نقطة منخفضاً 3,469.82اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

19,135درهم نفذت من خالل 1,725,009,259االجمالي  سهم بقيمة  1,327,007,788جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً 7.400درهم وأغلق على 214,109,962سهم بقيمة 28,764,103صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 290,745,930اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 2.069بنسبة 

% .0.891منخفضاً بنسبة 0.890درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر257,731,661

(EMAAR)إعمار العقارية 

مقترح توزيع أرباح نقدية على 17.04.2017تناقش العمومية العامة لشركة إعمار العقارية ، خالل اجتماعها يوم االثنين الموافق 

7.16ويبلغ رأسمال الشركة . مليار درهم1.07فلساً للسهم، وبقيمة 15، بواقع 2016من رأس المال عن عام % 15المساهمين بنسبة 

وا، وكان مساهمو إعمار العقارية قد أقر. مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم7.16مليار درهم تقريباً، موزعاً على نحو 

.2015مليار درهم عن أرباح السنة المالية 1.07في أبريل الماضي، توزيع أرباح نقدية قدرها 


