
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.410.410.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.761.750.57%21,364         2,386

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.283.57%53358,834       105,364

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%2510              4,316

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.12.080.96%36144,914       304,243(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.621.15%94,030         14,954
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.612.60.38%67146,323     379,751
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.375.350.37%51,762         9,462
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.880.9-2.22%1116,000       19,901
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.681.65.00%11,000         1,680
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.22.152.33%3165,832         144,491
 سجاير القدس

JCCJOD0.940.940.00%2520,880       27,525
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.573.531.13%4659,543       211,811
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.151.150.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.850.86-1.16%64,658         5,549والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD11.02-1.96%7512            520
 التأمين الوطنية

NICUSD3.443.51-1.99%1121            416
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.511.510.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.41.40.00%125365,608       508,840
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.674.7-0.64%132169,036     1,117,271
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.340.00%1939,102         52,291
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%1410,483       37,821
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.39-0.72%1288,400       121,726
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.31.290.78%2731            1,340
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.70.00%3849            3,233
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.48-2.08%1817,700         11,744
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.130.00%1640,099       85,405
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.92.90.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.70.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.692.83-4.95%433,751       90,790
البنك الوطني

TNBUSD1.811.781.69%64,999         9,048
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.680.7-2.86%1625,120       17,137
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14140.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%6713            328اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.051.09-3.67%6285,621       91,226لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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 اغالق

االسبوع
العملة 2017بدء افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية االولية لعام 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

. عن إغالق األسبوع الماضي% 0.23نقطة أي بنسبة 1.34نقطة منخفضا  575.59أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على  

وعن . صفقة737دوالر نفذت من خالل 3,380,567سهم بقيمة 1,708,495بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

أغلق سهم شركة . شركات أخرى10شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 11مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

169,036عن االسبوع الماضي  ، حيث بلغ حجم التداول % 0.64دينار منخفضا  بنسبة 4.67االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

دوالر دون تغير عن االسبوع 1.4هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة132دينار نفذت من خالل 1,117,271سهم بقيمة  

دوالر 2.61اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر508,840سهم بقيمة 365,680الماضي ، وقد بلغ حجم التداول 

.دوالر379,751سهم بقيمة  146,323حيث بلغ حجم التداول عليه . عن األسبوع الماضي% 0.38مرتفا  بنسبة 

2017افصاح بعض الشركات عن بياناتها المالية الختامية األولية للسنة المالية 

، وذلك عمال  بأحكام 2017أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الختامية األولية غير المدققة للسنة المالية 

وتشير بيانات الشركة الموحدة إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد (BOP)بنك فلسطين : نظام اإلفصاح الساري، وكانت كما يلي

دوالر أمريكي للفترة 53,055,980دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 54,008,928الضريبة قد بلغت 

رة وتشير بيانات الشركة إلى أّن صافي أرباح الفت(ARBA)المستثمرون العرب %. 1.80بإرتفاع بلغت نسبته 2016نفسها من العام 

دينار أردني للفترة نفسها من 57,150دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 50,375بعد الضريبة قد بلغت 

إلى أّن صافي 2017\12\31و تشير بيانات بنك القدس كما في ( QUDS)بنك القدس %. 11.85بانخفاض بلغت نسبته 2016العام 

دوالر 10,470,704مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي11,180,462أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 

%.6.78بإرتفاع بلغت نسبته 2016أمريكي للفترة نفسها من العام 

"إكستريم"وبورصة فلسطين توقعان اتفاقية توريد أنظمة الجيل الجديد من منصات تشغيل التداول " ناسداك"

تنص االتفاقية ، و"اكستريم"وقعت بورصة فلسطين وشركة ناسداك اتفاقية توريد أنظمة الجيل الجديد من منصات التداول الحديثة 

لتداول في لمراقبة عمليات ا" سمارت"التي ستمتد لعشر سنوات أيضا  على تمديد استخدام نظام الرقابة العالمي على التداول 

ن األداء االستثنائي محرك مطابقة الصفقات األكثر استخداما  على نطاق واسع في العالم ويجمع بي" اكستريم"ويعتبر نظام .البورصة

ات الصغيرة والمتوسطة، مع وظائف واسعة لتلبية متطلبات األداء الحالية والمستقبلية، ويعتبر فعاال  من حيث التكلفة خاصة للبورص

صة فلسطين وتأتي تلك الخطوة في سياق السعي المتواصل من قبل بور. صفقة في الثانية الواحدة100,000كما يمكنه تنفيذ أكثر من 

عضائها لمواكبة أحدث تطبيقات التداول العالمية، رغبة منها في تطوير قطاع األوراق المالية الفلسطيني واالرتقاء بخدمات أ

".ناسداك"ومستثمريها، علما بان بورصة فلسطين كانت من أوائل البورصات العربية التي عملت وفق أنظمة 

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 7.7)حوالي 08/02–04/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 38.6)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(10.3)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (7.0)

قد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع ف. مليون دينار لالسبوع السابق(35.0)دينار مقارنة مع 

هم أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األس. عقدا  ( 12286)مليون سهم، نفذت من خالل ( 53.3)

ولدى مقارنة %(. 0.57)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2196.9)نقطة مقارنة مع ( 2184.3)إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة ( 36)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 152)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 76)قد أظهرت ارتفاعا  في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.54نقطة أي بنسبة 86.64نقطة منخفضا 3,325.62اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل  1,579,949,959.940سهم بقيمة 1,071,957,066جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالي 

درهم وأغلق 319,478,843.170سهم بقيمة 49,578,233صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 18,461

سهم 29,559,703اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.115إنخفض بنسبة 6.480على 

%.3.297درهم منخفضا  بنسبة 2.640درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 80,100,343.670بقيمة 

(SHUAA)شعاع كابيتال 

احا قدرها ، التي تنشط في مجال التمويل وإدارة األصول والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أرب"شعاع كابيتال"حققت شركة 

مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 132.5، قياسا بخسائر قدرها 2017بنهاية عام ( للسهم/فلس6.9)مليون درهم 74

90.5لتصل إلى % 29يعود سبب تحقيق األرباح خالل الفترة الحالية إلى تراجع المصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة . 2016

مليون درهم، 27.3، باإلضافة إلى تحقيق عكس مخصصات بمقدار 2016مليون درهم خالل عام 126.8مليون درهم مقارنة بـ 

.2016مليون درهم خالل نفس الفترة من عام 143.1مقابل تسجيل مخصصات قدرها 


