
ABRAJUSD1.151.150.00%211,428          13,692شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.881.92-2.08%1493,918          175,675  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.140.140.00%0114,270        15,998 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.861.87-0.53%28111,062        205,510

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.730.730.00%542,208          41,709

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.8-5.00%1451               1,750 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.742.71.48%149456,867        1,238,654  بنك فلسطين

BPCUSD4.944.851.86%12,868            14,027 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%88,590            6,655 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.691.559.03%41,900            2,956العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.242.163.70%79290,610        640,756البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.760.725.56%1316,839          17,462 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.691.7-0.59%57,783            13,227

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.040.986.12%34,876            4,962 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.061.060.00%0100               106الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.13.10.00%34,986            15,457 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.081.09-0.92%581,699,543     1,798,685

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD5.075.050.40%127129,159        915,897  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.111.12-0.89%31160,923        178,278 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%2500               1,804

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.951.05-9.52%31,022            991

PICOUSD2.552.550.00%416,409          41,843شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.22.24-1.79%56,550            20,451

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.480.00%920,930          13,875

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.441.45-0.69%43108,580        155,216 بنك القدس

RSRJOD2.72.8-3.57%53,526            13,623شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.552.550.00%31,080            2,702سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.861.95-4.62%2313,824          26,002البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.380.372.70%19,900            3,762

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.620.620.00%7954               591

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.840.822.44%2436,191          30,027الفلسطينية 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 %0.31 نقطة مرتفعاً بنسبة 538.53اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي على 

5,612,341         

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

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.31نقطة أي بنسبة 1.68نقطة مرتفعاً 538.53أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت أسعار 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة657والر نفذت من خالل 5,051,460سهم بقيمة 3,207,006المنصرم 

عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.40دينار مرتفعاً بنسبة 5.07أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة  فقط11إغالق 

عن إغالق األسبوع الماضي، %0.92دوالر منخفضاً بنسبة 1.08هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة127دينار نفذت من خالل 555,628سهم بقيمة  78,459

عن إغالق األسبوع % 1.48مرتفعاً بنسبة 2.74اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,785,458سهم بقيمة 1,687,030وقد بلغ حجم التداول عليه 

. دوالر1,191,735سهم بقيمة 439,398حيث بلغ حجم التداول عليه . الماضي

مليار دوالر أرصدة أصول االقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 6,1

مليار دوالر، موزعة بين استثمار 6,138ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد، أن إجمالي أرصدة أصول االقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 

أما على المستوى %. 5.1، وأصول احتياطية %69.6( أهمها العملة والودائع)، واستثمارات أخرى %18.1، واستثمارات حافظة %7.2أجنبي مباشر بنسبة 

بشأن " سلطة النقد"و" اإلحصاء"وأوضح .من إجمالي األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني% 74.1القطاعي، فقد شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 

على االقتصاد الفلسطيني ( االلتزامات)، أن إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية 2016النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين للربع الرابع 

، %13.6، واستثمارات حافظة %53.4مليار دوالر، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4,849بلغ حوالي ( أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين)

من % 34.5وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت االستثمارات األجنبية في قطاع البنوك حوالي %. 33.0( أهمها القروض والودائع من الخارج)واستثمارات أخرى 

.إجمالي الخصوم األجنبية على االقتصاد الفلسطيني

البنك الوطني يستعد الفتتاح أول فرع مصرفي داخل القدس

ويأتي .عمل خلف الجدارربي ييستعد البنك الوطني الفتتاح فرعه الجديد في حي ضاحية البريد في االسابيع القليلة القادمة، ليكون اول فرع لمصرف فلسطيني أو حتى ع

لحواجز ونقاط التفتيش ع اذلك تماشيا مع توجهات البنك بتقديم الخدمات المصرفية الوطنية ألهل القدس وتقريب المسافات عليهم للتخفيف من معاناتهم اليومية في قط

اجل دفع الحركة وتعليقا على ذلك،حيث اشار البنك الوطني الى ان القدس تحتاج الى الكثير من العمل من.للتوجه الى الضفة الغربية النجاز معامالتهم المصرفية

ة خاصة بأهلها لخدمة يرفاالقتصادية والتنموية فيها، مؤكدا ان مجلس ادارة البنك وضع خطة خاصة للتوسع واالنتشار الجغرافي فيها باالضافة الى تقديم منتجات مص

.احتياجاتهم المصرفية بالطريقة األمثل

من رأس المال المدفوع% 40تقر توزيع أرباحاً بنسبة " فلسطين للتأمين"الهيئة العامة لـ

ية على ، خالل اجتماعها في رام هللا، وغزة، والعاصمة األردنية عمان، وتوصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقد"فلسطين للتأمين"أقرت الهيئة العامة لشركة 

مثل عالمة فارقة أخرى 2016إن العام "خالد الوادية، . وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة د.مليون دوالر2من رأس المال المدفوع، وتبلغ % 40المساهمين بنسبة 

".ى مستوى االرباح علني في أداء الشركة، وسجل تحوالت إيجابية رفعت من مكانتها وإنجازاتها، وتبوأت مركزا متقدما بين شركات التامين العاملة في السوق الفلسط

مليون دوالر25.3بنك فلسطين يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 

ما دوالراً أمريكياً على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين ب25,351,129قرر مجلس إدارة بنك التوصية الى الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح بقيمة بقيمة 

دوالر كأسهم مجانية بواقع 4,991,315من رأس المال المدفوع، و% 10.44دوالر نقداً بواقع 20,359,814: من رأس المال المدفوع، لتكون كالتالي% 13نسبته 

مليون دوالر ويكون بذلك أكبر شركة مصرفية فلسطينية من 200مليون دوالر إلى 195من رأس المال المدفوع، ويرتفع بذلك رأس مال البنك من حوالي % 2.56

نسب نمو متميزة، حيث أشارت 2016وأطهرت النتائج المالية لبنك فلسطين للعام . حيث رأس المال، كما يمكنه ذلك من تعزيز متانته المصرفية، ومركزه المالي

أما موجودات البنك، فقد ارتفعت لتصل . 2015دوالر خالل العام 43,1مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 53لتصل إلى % 23البيانات إلى نمو األرباح الصافية بنسبة 

2015مليار دوالر نهاية ديسمبر 2.7، بعد أن كانت قيمتها %48مليار دوالر تقريباً بنسبة نمو قدرها 4,1الى 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة 9.9مليون دينار مقارنة مع  8.6حوالي 23/03–19/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لالسبوع السابق49.4مليون دينار مقارنة مع 43.2، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %12.5انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم.عقدا18,999مليون سهم، نفذت من خالل 33.2سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %. 0.03نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 2,237.3نقطة مقارنة مع 2,236.7إلغالق هذا األسبوع إلى 

69شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 164أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.70نقطة أي بنسبة  59.90نقطة منخفضاً  3,461.43اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 13,910درهم نفذت من خالل 1,412,642,258االجمالي  سهم بقيمة  838,231,782التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابق.% 3.204منخفضاً بنسبة 7.250درهم وأغلق على 223,772,906سهم بقيمة 30,632,589

% .1.730مرتفعاً بنسبة 0.882درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر66,863,584سهم بقيمة 76,635,496عليها 

(DAMAC)داماك العقارية  

مليار 1.51فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 25أرباحاً نقدية للعام الماضي، بواقع % 25أبريل القادم، مقترح توزيع 16تناقش عمومية شركة داماك العقارية يوم 

مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم 6.05مليار درهم، موزعاً على عدد 6.05ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .درهم، وفقاً لبيان الشركة للسوق

وبلغت أرباح .2015فلساً للسهم، وذلك عن العام 20من رأس المال؛ بما يعادل % 20، توزيع أرباح نقدية بنسبة 2016وأقرت عمومية الشركة في فبراير .الواحد

%.18.2مليار درهم للفترة ذاتها من العام السابق له، بانخفاض نسبته 4.51مليار درهم، مقابل ربح قيمته 3.69الشركة، في نهاية العام الماضي، 

(ARTC)اربتك القابضة 

درهم للسهم الواحد، وبدون 1.00حددت شركة أرابتك القابضة سعر لالكتتاب بأسهم زيادة راسمالها المخطط لها الحقاً من خالل طرح اسهم حقوق أولوية، عند سعر 

أعلى، حيث يتداول السهم بسعر يقارب % 15ويشكل سعر الدرهم الواحد للسهم فارقا في الوقت الحالي عن السعر السوقي للسهم بسوق دبي، بنحو .عالوة إصدار

وكانت الشركة قد لمحت سابقا إلى أن زيادة رأسمالها من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، ستكون من خالل طرح أسهم بسعر درهم واحد للسهم.درهم0.850


