
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%1275            330

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.410.410.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.76-0.57%75,059         8,738

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.290.00%68307,207       93,578

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%01,000           8,463

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.262.17.62%189576,709       1,244,510(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

AZIZAJOD2.682.651.13%23,123         11,748
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.632.610.77%104329,715     860,728
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.55.372.42%21113,087     611,288
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD2.125.00%2456            1,288
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.890.881.14%85,550         6,847
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.841.689.52%31,204         2,159
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.242.21.82%48154,265       341,130
 سجاير القدس

JCCJOD0.930.94-1.06%27,213         9,461
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.683.573.08%2316,415       59,140
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.66-0.38%1200            748
 المشرق للتأمين

MICUSD1.151.150.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.860.851.18%1212,465       14,826والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD110.00%75,654         5,654
 التأمين الوطنية

NICUSD3.773.449.59%65,308         19,019
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.511.510.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.431.42.14%124586,242       823,964
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.814.673.00%187256,630     1,725,882
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.411.345.22%5468,027         93,416
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.62.78%38,672         32,074
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.371.38-0.72%1644,457       60,802
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.31.30.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.832.74.81%42,937         11,553
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.470.00%3599,116         65,218
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.130.00%2765,191       138,821
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.92.90.00%0351,836     1,439,103
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.70.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.692.690.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD21.8110.50%4151,335       98,188
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.620.68-8.82%1323,662       15,315
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.8145.71%812,624       262,613
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%91,713         788اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.071.051.90%67124,403     132,650لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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االسبوع
العملة %2.52 مليار دوالر أمريكي ومؤشر القدس يغلق مرتفعاً بنسبة 4القيمة السوقية تكسر حاجز 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

3,241,750بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  . عن إغالق األسبوع الماضي% 2.52نقطة أي بنسبة 14.51نقطة مرتفعاً 590.10أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
أغلق سهم شركة . شركات فقط5شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 19وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,092دوالر نفذت من خالل 8,200,041سهم بقيمة 

187دينار نفذت من خالل 1,725,882سهم بقيمة 256,630عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول  %  3.00دينار مرتفعاً بنسبة 4.81االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 
اما بالنسبة . دوالر823,964سهم بقيمة  586,242عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  % 2.14دوالر مرتفعاً بنسبة 1.43هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة

.دوالر860,728سهم بقيمة 329,715حيث بلغ حجم التداول عليه  . عن اغالق االسبوع السابق% 0.77دوالر مرتفعاً بنسبة 2.63لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

2017إفصاح الشركات عن بياناتها المالية األولية نهاية عام 
:، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري، وكانت كما يلي2017أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الختامية األولية غير المدققة للسنة المالية 

االتصاالت الفلسطينية
مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني70,528,000إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات االتصاالت الفلسطينية كما في 

%.  11.90بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 80,056,000
موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر امريكي ( 6,645,620)إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت كما في 
%.332.11بإنخفاض بلغت نسبته 2016دوالر امريكي للفترة نفسها من العام ( 1,537,941)الضريبة بمقدار 

الفلسطينية للكهرباء
مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي8,642,228إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31و تشير بيانات الفلسطينية للكهرباء كما في 

.  2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام ( 648,817)
ترست العالميه للتأمين

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي5,435,845إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات ترست العالميه للتأمين كما في 
%.  48.69بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,655,901

العالمية المتحدة للتأمين

602,085دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,774,319إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31وتشير بيانات الشركة الموحدة كما في 
%.  526.87بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 

مطاحن القمح الذهبي

دينار 27,854دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,478,724إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31وتشير بيانات الشركة الموحدة كما في 
%.  5208.84بإرتفاع بلغت نسبته 2016أردني للفترة نفسها من العام 

التكافل للتأمين

دوالر 812,974دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 2,193,584إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31وتشير بيانات الشركة كما في 
%.  169.82بإرتفاع بلغت نسبته 2016أمريكي للفترة نفسها من العام 

بيت جاال لصناعة األدوية

دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,645,697إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31وتشير بيانات الشركة األولية المدققة كما في 
%.  14.50بانخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 1,924,748

البنك اإلسالمي الفلسطيني
12,603,598دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 14,526,203إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات الشركة كما في 

%.  15.25بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 
القدس للمستحضرات الطبية

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي6,186,852إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات القدس للمستحضرات الطبية كما في 
%.102.78بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,050,959

المجموعة األهلية للتأمين
مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي3,122,587إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات المجموعة االهلية للتأمين كما في 

%.  100.25بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 1,559,346
القدس لالستثمارات العقارية

مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي15,480إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات القدس لالستثمارات العقارية كما في 
.  2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام ( 944,285)

المشرق للتأمين
1,109,327مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي3,256,372إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات المشرق للتأمين كما في 
%.  193.54بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 

فلسطين لصناعات اللدائن
مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني( 49,081)إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات فلسطين لصناعات اللدائن كما في 

%.  77.40لتنخفض الخسارة بنسبة 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام ( 217,177)
فلسطين لالستثمار الصناعي

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني5,502,721إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات فلسطين لالستثمار الصناعي كما في 
%.  14.00بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 4,826,901

بيرزيت لالدوية
مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي10,284,193إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات بيرزيت لالدوية كما في 

%.  35.89بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 7,568,179

دواجن فلسطين
3,230,398مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني3,181,696إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات دواجن فلسطين كما في 

%.  1.51بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 
العقارية التجارية لالستثمار

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني392,441إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات العقارية التجارية لالستثمار كما في 
%.  73.80بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 225,798

فلسطين للتأمين
5,407,457مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي4,797,569إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات فلسطين للتأمين كما في 
%.  11.28بإنخفاض بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 

سوق فلسطين لألوراق المالية
مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي684,201إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31تشير بيانات سوق فلسطين لألوراق المالية كما في 

%6.43بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 642,895

بورصة عمان

، %(13.4)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض ( 7.7)مليون دينار مقارنة مع ( 6.7)حوالي 15/02–11/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

د أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فق. مليون دينار لالسبوع السابق(38.6)مليون دينار مقارنة مع ( 33.5)وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي 
نقطة مقارنة مع ( 2226.2)أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 12016)مليون سهم، نفذت من خالل ( 21.8)بلغ 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 152)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 1.92)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2184.3)
.شركة( 63)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 58)

سوق دبي

976,027,981جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.14نقطة أي بنسبة 4.82نقطة مرتفعاً  3,330.44اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
درهم 331,896,916.500سهم بقيمة  52,236,430صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  17,617درهم نفذت من خالل  1,532,812,309.850سهم بقيمة  
درهم، هذا واغلق 44,451,068.550سهم بقيمة  17,448,988اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها  . عن االغالق السابق% 3.858منخفضاً  بنسبة 6.230وأغلق على 

.عن اغالق االسبوع السابق % 2.652درهم منخفضاً بنسبة 2.570سهم شركة ارابتك على سعر 


