
ABRAJUSD1.151.150.00%1220               253شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.851.88-1.60%4899,207          184,982  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.130.14-7.14%241,175,757     152,848 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.841.86-1.08%65277,534        514,869

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.710.73-2.74%23,531            3,574

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%2662               2,484 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.72.74-1.46%85194,438        524,997  بنك فلسطين

BPCUSD5.094.943.04%1334,106          171,605 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%11,000            776 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.771.694.73%2240               425العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.052.24-8.48%134552,346        1,237,578البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.780.762.63%21,050            1,154 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.661.69-1.78%74,160            6,962

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.091.044.81%21,500            1,605 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.061.060.00%12,000            2,120الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.23.13.23%1118,532          59,321 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.11.081.85%128671,370        731,447

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD5.135.071.18%194169,842        1,230,870  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.131.111.80%1532,851          37,132 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.653.61.39%27,000            25,550

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.990.954.21%16,300            6,237

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.22.20.00%811,041          34,274

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.470.48-2.08%1886,969          58,540

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.41.44-2.78%3368,634          97,518 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.52.55-1.96%1200               500سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.891.861.61%911,089          20,904البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.370.38-2.63%531,973          12,135

VOICJOD10100.00%040                 564  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.620.620.00%2312               193

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.830.84-1.19%3776,488          63,637الفلسطينية 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 %0.06 نقطة مرتفعاً بنسبة 538.87اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي على 

5,185,054         
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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 . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.06نقطة أي بنسبة 0.34نقطة مرتفعاً 538.87أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة657والر نفذت من خالل 5,185,054سهم بقيمة 3,540,392التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

5.13أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة  فقط12شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 11ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت من خالل 1,230,870سهم بقيمة  169,842عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 1.18دينار مرتفعاً بنسبة 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %1.85دوالر مرتفعا بنسبة 1.1هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة194

عن إغالق األسبوع % 1.46منخفضاً بنسبة 2.7اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر731,447سهم بقيمة 671,370

.  دوالر524,997سهم بقيمة 194,438حيث بلغ حجم التداول عليه . الماضي

يقرر استكمال زيادة رأس المال" اإلسالمي الفلسطيني"

في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحضور اعضاء مجلس 2016عقد البنك اإلسالمي الفلسطيني، اجتماع الجمعية العامة السنوي للعام 

ين عفانة رئيس حسام الد. د. وأكدت هيئة الرقابة الشرعية في تقريرها الذي تاله أ. اإلدارة واإلدارة التنفيذية وعدد من المساهمين والمستثمرين

م والتي اطلعت عليها الهيئة تمت وفقاً ألحكام 2016الهيئة على ان العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها البنك خالل السنة المنتهية 

اً قبل الهيئة وفقومبادئ الشريعة اإلسالمية، وأن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من

كة المدفوع وتم خالل االجتماع موافقة المساهمين على استكمال إجراءات تسديد الزيادة في رأس مال الشر. ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

دوالر 1)سهم إلى مائة مليون دوالر أمريكي مقسوماً إلى مائة مليون سهم المصرح به، قيمة السهم اإلسمية /دوالر( 62,500,000)من

سواء من خالل واالكتتاب به حسب االصول القانونية واالدارية، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد آليات تسديد الزيادة في رأس المال( أمريكي

.رسملة األرباح أو من خالل االكتتاب بعد التنسيق مع الجهات المختصة

من رأس المال المدفوع% 7تقر توزيع أرباحاً بنسبة " شركة مصايف رام هللا "الهيئة العامة لـ

توزيع ، خالل اجتماعها في رام هللا، وغزة، والعاصمة األردنية عمان، وتوصية مجلس اإلدارة ب"مصايف رام هللا "أقرت الهيئة العامة لشركة 

. .دينار أردني280,000من رأس المال المدفوع، وتبلغ % 7أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

بورصة عمان

مليون دينار 8.6مليون دينار مقارنة مع 10.8حوالي 30/03–26/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار 43.2مليون دينار مقارنة مع 54.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %25.2لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

.عقدا21,525مليون سهم، نفذت من خالل 42.6أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق
نقطة 2,236.7نقطة مقارنة مع 2,250.2أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع 173ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.06لألسبوع السابق بارتفاع  نسبته 

.شركة66شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 71إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.55نقطة أي بنسبة  19نقطة مرتفعاً 3,480.43اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم 14,963درهم نفذت من خالل 1,328,362,844االجمالي  سهم بقيمة  917,487,922بلغ خاللها حجم التداول 

عن .% 0.690مرتفعاً بنسبة 7.300درهم وأغلق على 134,250,430سهم بقيمة 18,584,400التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم 112,722,266سهم بقيمة 126,108,116اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . االغالق السابق

% .1.247مرتفعاً بنسبة 0.893شركة ارابتك على سعر

(ARTC)ارابتك القابضة  

كما نفت  ما تم تداوله حول نية ."خاصة"نفت شركة ارابتك احتمال سحب إدراج الشركة من السوق المالية وتحويلها إلى شركة مساهمة 

حيث  أن الشركة تركز على .مليار درهم13الشركة في االستغناء عن الموظفين بهدف إعادة الهيكلة، حيث أن الشركة تحضر لمناقصات بقيمة 

خفض رأس مواصلة المشاركة في المناقصات لتحقيق مشاريع ناجحة ومربحة بهدف التحول نحو الربحية إلى جانب خطتها التي تقوم على

.المال إلطفاء الخسائر المتراكمة في الميزانية العامة، وبيع األصول غير األساسية

شركات لم تفصح عن نتائجها المالية3إعادة التداول على أسهم : دبي 

و" المدينة للتمويل واالستثمار"و " هيتس تيليكوم"شركات وهي 3أظهر الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي أنه تم إعادة التداول على أسهم 

لتداول وأشار السوق إلى أن إعادة ا.، وذلك على الرغم من عدم إفصاحها عن نتائجها المالية حتى اآلن"مجموعة الصناعات الوطنية القابضة"

ع قد حيث  كانت هيئة األوراق المالية والسل.على أسهم الشركات المدرجة جاء بناء على قرار من هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية

45أشهر إلى 3خفضت مدة السماح للشركات المساهمة العامة المدرجة في األسواق باإلفصاح عن بياناتها المالية السنوية غير المدققة من 

.يوماً 

(DIC)دبي لالستثمار 

مليار درهم؛ أي ما يمثل 3.05حققت شركة دبي لالستثمار ، نمواً مطرداً في قطاع الصناعات، حيث ارتفع إجمالي أصولها الصناعية إلى 

وأوضحت الشركة أن أنشطة الشركة ال تزال .2016ديسمبر 31مليار درهم حتى 16.11من إجمالي أصول الشركة البالغة قيمتها % 19

ذا القطاع مساهمةً تلعب دوراً رئيسياً في نمو قطاع الصناعة والصناعات التحويلية في جميع أنحاء دولة اإلمارات، مع تسجيل شركاتها في ه

.قوية في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي


