
ABRAJUSD1.171.170.00%0-                0شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.851.783.93%71155,413        286,373  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 
APICUSD1.941.892.65%49374,945        699,140

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.720.73-1.37%57,000            7,137

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.82.82-0.71%1200               790 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.732.75-0.73%88152,236        417,060  بنك فلسطين

BPCUSD4.934.95-0.40%4101,539        497,587 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%4392               757

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.580.62-6.45%23,600            2,953 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.441.55-7.10%580,454          126,307العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.12.12-0.94%74140,010        295,612البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.70.70.00%0-                0 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.791.771.13%23,000            5,267

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.981.01-2.97%1156,000          55,440 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.11.10.00%0-                0الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.193.190.00%0-                0 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.071.070.00%43152,195        161,598

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD550.00%119419,707        2,959,859  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.191.25-4.80%14502,774        633,071 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.653.650.00%213,745          50,169

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD1.051.050.00%411,000          11,050

PICOUSD220.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.132.130.00%0-                0

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.490.51-3.92%35267,301        185,290

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.321.320.00%85453,128        598,539 بنك القدس

RSRJOD2.852.850.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.5500.00%4245,644          115,244سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.881.95-3.59%76,444            12,433البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.390.382.63%56,035            2,339

VOICJOD10.310.30.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.650.68-4.41%1136               88

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.830.830.00%2878,698          65,712الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 0.31نقطة أي بنسبة 1.68نقطة منخفضا  534.00أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

.  صفقة701دوالر نفذت من خالل 7,189,815سهم بقيمة 3,031,596بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي

أغلق سهم شركة . شركة  فقط12شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 4وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت 2,959,858سهم بقيمة  419,707دينار دون اي تغير، حيث بلغ حجم التداول 5االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

دوالر دون اي تغير عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم 1.07هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة119من خالل 

منخفضضا بنسبة 2.73اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر161,598سهم بقيمة 152,195التداول عليه 

.  دوالر417,060سهم بقيمة 152,236حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي%0.73

تحتفل بإدراجها وبدء تداول أسمهما في البورصة" سند"

إدراج وبدء تداول ، الذراع االستثمارية لصندوق االستثمار في قطاع الصناعات االنشائية، ب"سند للموارد االنشائية"احتفلت شركة 

، و "دسن"وفي هذا السياق، أن مسألة اإلدراج خطوة في غاية األهمية، وتم االشادة بالتقدم الذي شهدته .أسهمها في بورصة فلسطين،

زاء كبيرة منه في شركة متطورة لها برنامج استراتيجي استثماري كبير، تجلى جانب منه في الماضي القريب، بينما سنرى أج"أنها 

سيحولها إلى المستقبل القريب، سواء فيما يتصل بالمصنع، أو تنوع أعمال الشركة في مجاالت أخرى للصناعات االنشائية، ما

ا أحد رموز وتم االثناء على النجاحات التي حققتها البورصة، حيث أنه".. شركة من الدرجة األولى في فلسطين لخدمة اقتصادنا

.السيادة واالقتصاد القوي والفاعل في البلد

االسالمي الفلسطيني ثاني المصارف الفلسطينية تحقيقاً لألرباح

ليكون بذلك ثاني المصارف الفلسطينية 2016أكد مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بأن البنك حقق نتائج ممتازة خالل العام 

دوالر حتى تاريخ 12,603,598من حيث تحقيق األرباح وأول المصارف اإلسالمية؛ حيث بلغت أرباح البنك بعد الضريبة 

أرباحاً نقدية و % 8.5وتبعاً لذلك فقد أوصى مجلس االدارة بتوزيع . عن العام الماضي% 25بارتفاع بلغت نسبته 31/12/2016

د ذلك لتطبيق و بين البنك االنسجام الكبير بالعمل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ويعو.أسهماً مجانية للمساهمين% 5.6

لمالية للبنك؛ فقد الممارسات الفضلى في الحوكمة وفاعلية لجان مجلس اإلدارة المختلفة، حيث يالحظ التطور الواضح في البيانات ا

عن العام الماضي، أما على صعيد % 21بارتفاع بلغت نسبته 2016مليون دوالر حتى نهاية العام 539تجاوزت التمويالت 

، وارتفع إجمالي الموجودات 2015مقارنة بالعام % 21مليون دوالر بارتفاع بلغت نسبته 651الودائع فقد ارتفعت الى أكثر من 

%.20مليون دوالر وبنسبة 675مليون دوالر بعد أن كان في العام السابق 809الى 

2016انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة بياناتها الختامية األولية 

ية األولية غير أعلنت بورصة فلسطين عن انتهاء الفترة القانونية المتاحة إلفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الختام

، وذلك بموجب نظام اإلفصاح الساري الذي يمنح كل 15/02/2017مع نهاية يوم 31/12/2016المدققة للسنة المالية المنتهية في 

حيث .لشركةيوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية لتقديم بيانات مالية أولية مدققة من المدقق الداخلي ل45شركة مدرجة فترة أقصاها 

شركة حققت أرباحاً 34مقابل 2016شركة أرباحاً للعام39من الشركات المفصحة قد حققت أرباحاً، حيث حققت % 85ان حوالي 

25و أن هناك . شركة في الفترة المقابلة12شركات بخسائر عن هذه الفترة مقابل 7، فيما منيت 2015في الفترة المقابلة من العام 

شركات 7شركة مفصحة قد حققت نمواً في أرباحها وبلغ عدد الشركات التي انتقلت من الخسارة إلى الربح 46شركة من أصل 

شركات من الشركات المحققة ألرباح بشكل متفاوت، وانتقلت 7وتمكنت شركتان من تقليص خسائرها، فيما تراجعت أرباح 

.شركات عن الفترة المقابلة3شركتان من الربح إلى الخسارة وزادت خسائر 

بورصة عمان

 6.1مليون دينار مقارنة مع  11.2حوالي 23/02–19/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 
مليون دينار  55.9، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %82.4مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

 33.9لغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد ب. مليون دينار لالسبوع السابق 30.6مقارنة مع 
هذا أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق .عقدا16,474مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %. 0.67نقطة لألسبوع السابق بارنخفاض نسبته 2213.1نقطة مقارنة مع 2198.3األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً 56شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 165للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة78في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 0.46نقطة أي بنسبة  16.85نقطة منخفضا  3,633.91اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل 3,061,346,302االجمالي  سهم بقيمة  2,288,981,270جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عقد 

درهم وأغلق على 165,294,173سهم بقيمة 21,985,717صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 31,728

سهم 569,087,227اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 0.654منخفضا بنسبة 7.590

% .8.173منخفضا بنسبة 0.955درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 529,617,587بقيمة 


