
ABRAJUSD1.171.151.74%41,725            2,014شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.690.690.00%0-                0

AIBUSD1.661.75-5.14%476,872          126,772  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.150.16-6.25%919,650          2,949 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.731.87-7.49%72,495            4,299

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.680.680.00%0-                0

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%1654               2,223بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.482.470.40%145218,008        535,501  بنك فلسطين

BPCUSD4.864.860.00%0-                0 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

GMCJOD0.540.55-1.82%56,000            4,584 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.731.730.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.152.150.00%2250,998          109,671البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.990.963.13%8224,030        315,859 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.821.83-0.55%2326,600          48,656

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.094.59%2923               1,052 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.670.7-4.29%2291               275

NCIUSD1.141.15-0.87%821,340          24,328الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD2.93.04-4.61%52,480            7,218 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.31.30.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.181.089.26%2235,160,312     5,522,967

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.674.69-0.43%6965,112          432,378  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.141.112.70%2431,381          35,547 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.970.970.00%0-                0

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.251.250.00%120,000          35,261

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.22.20.00%222,771          70,658

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.470.470.00%1537,967          25,174

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.471.48-0.68%4598,403          144,866 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%183,213          316,890شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.482.480.00%0-                0سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.45-4.93%1500               1,640

TNBUSD1.81.84-2.17%106,800            12,240البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.460.460.00%1449,514          22,544

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.550.57-3.51%1500               275

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.910.97-6.19%86197,956        178,533الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 
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االسبوع
العملة "   االوراق المالية تحديات وفرص"المتحدة لألوراق المالية تنظم تدريبا بعنوان 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.09نقطة أي بنسبة 0.46نقطة منخفضا 522.98أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة737دوالر نفذت من خالل 7,984,373سهم بقيمة 6,426,495اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار منخفضا بنسبة 4.67أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط14شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 6اغالقات  

هذا واغلق سهم باديكو . صفقة69دينار نفذت من خالل 432,378سهم بقيمة   65,112عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.43

اما . دوالر5,522,967سهم بقيمة 5,160,312عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %9.26دوالر مرتفعاً بنسبة 1.18على سعر 

سهم بقيمة 218,008حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.40مرتفعا بنسبة 2.48بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.  دوالر535,501

2017بدء الشركات المدرجة االفصاح عن النتائج المالية للربع االول 

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

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

وتشير  (APC)و شركة العربية لصناعة الدهانات %. 13.13بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 950,007الضريبة بمقدار 

دينار أردني 318,788مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني327,916البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 

غت وتشير بيانات  إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بل (TNB)و البنك الوطني %. 2.86بإرتفاع بلغت نسبته 2016للفترة نفسها من العام 

بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,534,114دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 2,774,876

دينار أردني، ( 127,090)وتشير بيانات إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت  (BRAVO)، العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 9.50%

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

"االوراق المالية تحديات وفرص"المتحدة لألوراق المالية تنظم تدريبا بعنوان 

راق المالية تحديات االو"نظمت شركة المتحدة لالوراق المالية وبالتعاون مع مجموعة لمة صحافة تدريبا استهدفت فيه الصحفيين من كال الجنسين بعنوان 

صحفية وصحافي من وسائل اعالم 20وشارك في التدريب .بهدف تعزيز ثقافة الصحفيين وتطوير قدراتهم فيما يتعلق بالصحافة االقتصادية" وفرص

ن هيئة مثلين ممحلية ودولية مختلفة، وخرجي صحافة واعالم، وقام باعداد وتنفيذ برنامج التدريب طاقم الشركة المتخصص و دائرة االبحاث فيها الى م

رنامج أيضا كما شمل الب.سوق رأس المال، والذي تضمن تعريفا بالشركة المتحدة وأنشطتها، اضافة الى التعريف بهيئة سوق المال والدور المنوط بها

البنوك، ات والتعريف بالمفاهيم االساسية التي لها عالقة بالتعامالت المالية ، واالسهم واكتتابها، والسندات اضافة الى الموازنات الخاصة بالشرك

ع المالي وهو جزء وقالت الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة لالوراق المالية ان هدف التدريب هو تطوير القطا.واالضاحات المالية المقدمة، والتحليل المالي

.من سلسلة تدريبات ونشاطات تنفذها المتحدة في الجامعات ، ومع طلبة االعالم لدفعهم الى التخصص في مجال الصحافة االقتصادية

2017مجموعة االتصاالت الفلسطينية تعلن النتائج المالية االولية للربع االول للعام 

تراجعاً بصافي األرباح بنسبة وصلت 2017اظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة االتصاالت الفلسطينية للربع األول من العام 

مليون دينارأردني فيالربع األول من العام السابق وذلك نتيجه 22.4مليون دينار أردني بالمقارنة مع 18حيث وصل صافي الربح الى مبلغ 19.3%الى

االدارة إلى االسرى وتوجه رئيس مجلس.تكلفة الرخصة الجديدة للمجموعة باألضافه الى تغلغل الشركات االسرائيلية في السوق الفلسطيني دون وجه حق

هم العادلة، البالقابعين في سجون االحتالل بالتحية واالكبار على معركة الكرامة التي يخوضونها بأمعائهم الخاوية، مؤكدا على دعم المجموعة لهم في مط

طني القتصاد الووالتفافها كما باقي الشعب الفلسطيني حول تلك المطالب حيث إن مجموعة االتصاالت الفلسطينية وهي التي تشكل أحد أهم الروافع ل

عدد يعاب أكبر الفلسطيني، تركز استثمارها في فلسطين، انطالقاً من ضرورة أن يكون هناك اقتصاد وطني قادر على حمل دولته واالرتقاء بها، واست

الفلسطينية باتت وبين أن مجموعة االتصاالت.   ممكن من الشباب الفلسطيني لالستفادة من خبراته وترك بصمة واضحة في التغلب على معدالت البطالة

بشتى الطرق ة الضعافه اليوم جزءاً أصيالً من االقتصاد الفلسطيني، وتشكل رأس الحربة في استقاللية هذا االقتصاد رغم المحاوالت االسرائيلية المستمر

.واالدوات، مستخدمين اوجه متعددة الختراق هذا السوق، وزعزعة استقراره وانتقاص السيادة الفلسطينية عليه

بناء شبكة اتصاالت في غزة يضاعف من خسائر الوطنية موبايل الربعية 

مليون دوالر 1.1، خالل الربع األول من العام الجاري، إلى (إحدى شركات مجموعة أوريدو القطرية)صعد صافي خسائر شركة الوطنية موبايل 

ية هناك بتكلفة إجمالوبحسب البيانات المالية غير المدققة حيث أرجعت الشركة الخسائر إلى استثمارات جديدة في قطاع غزة لبناء شبكة اتصاالت.أمريكي

ع دام أكثر وحصلت الوطنية موبايل الشهر الماضي، على موافقة نهائية من الجانب اإلسرائيلي للعمل في قطاع غزة، بعد من.مليون دوالر40تصل إلى 

ع بناء شبكة القطاع، وتوقعت الشركة أن تسجل صافي خسائر أكبر خالل الربعين أو الثالثة المقبلة، م.سنوات، واقتصار عملها على الضفة الغربية8من 

ألف دوالر أمريكي 249و كانت الشركة قد سجلت خسائر قيمتها .مليون دوالر50وشبكة أخرى في الضفة الغربية لتقديم خدمات الجيل الثالث بتكلفة 

4بلغ وسجلت الشركة خالل الربع األول من العام الجاري، خسارة ت.، بحسب إفصاح الشركة لبورصة فلسطين2016خالل الربع األول من العام الماضي 

ويبلغ عدد أسهم الوطنية موبايل حتى نهاية الربع .2016سنتات عن كل سهم لديها في بورصة فلسطين، مقارنة مع سنت واحد خالل الفترة المقابلة من 

.مليون سهم في بورصة فلسطين258األول من العام الجاري، نحو 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع 9.6مليون دينار مقارنة مع 7.0حوالي 27/04–04/23بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

.  مليون دينار لالسبوع السابق48.1مليون دينار مقارنة مع 35.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %26.9السابق وبنسبة انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، . عقدا16,443مليون سهم، نفذت من خالل 35.4أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  نسبته 2,219.1نقطة مقارنة مع 2,185.3فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد 33شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 163ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 1.53

.شركة103أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 4تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.55نقطة أي بنسبة  53.11نقطة منخفضاً 3,416.71اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 13,771درهم نفذت من خالل 1,212,974,152االجمالي  سهم بقيمة  844,606,642خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق.% 2.973منخفضا بنسبة 7.180درهم وأغلق على 164,245.934سهم بقيمة 22,637,461اعمار العقارية 

مرتفعا بنسبة 0900درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر117,728,792سهم بقيمة 132,905,635القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

1.124. %


