
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%063                76

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.60.5215.38%999,006         75,472

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.750.00%150                88

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.30.30.00%28136,005         40,070

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.66.60.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.252.28-1.32%1429,278           65,864(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%1446              459العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.682.680.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.62.61-0.38%90433,240       1,124,473
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.415.5-1.64%828,260         154,382
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.930.859.41%4366,250         84,502
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.322.33-0.43%53,150           7,269
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.252.27-0.88%30114,844         258,572
 سجاير القدس

JCCJOD0.90.91-1.10%2501              613
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.333.35-0.60%156,711           22,353
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.761.4620.55%51,208           1,925
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.810.84-3.57%1114,515         16,681والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.950.950.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD4.354.4-1.14%3971,856         322,706
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.584.43%1150              349
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.441.5-4.00%69288,674         417,874
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.824.85-0.62%10994,617         642,135
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.411.410.00%4062,796           88,464
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.331.38-3.62%15168,879       223,225
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.311.310.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.752.77-0.72%47,317           28,479
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.480.472.13%63115,491         78,375
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.22.133.29%3977,754         166,910
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.770.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.652.61.92%18                  21
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.062.16-4.63%2817,076         35,401
البنك الوطني

TNBUSD1.811.85-2.16%75,020           9,258
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.554.58-0.66%11,993           9,113
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.49-12.24%59350,899       148,331
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.50.00%1200              4,090
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.470.462.17%4658              305
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD11.01-0.99%5496,389         96,504لالتصاالت
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عن إغالق % 0.88 نقطة منخفضاً بنسبة 582.43أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

األسبوع الماضي

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.88نقطة أي بنسبة 5.16نقطة منخفضاً 582.43أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات األسعار فقد . صفقة796دوالر نفذت من خالل 4,124,340سهم بقيمة   2,293,304التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.82أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط18شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 8ارتفعت أسعار اغالقات 
109دينار نفذت من خالل 642,135سهم بقيمة 94,617عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول % 0.62دينار منخفضاً بنسبة 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 4.00دوالر منخفضاً بنسبة 1.44هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة
عن اغالق % 0.38دوالر منخفضاً بنسبة 2.60اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر417,874سهم بقيمة 288,674

.دوالر1,124,473سهم بقيمة 433,240حيث بلغ حجم التداول عليه   . االسبوع السابق

.تناقش توزيعاً نقدياً " االتصاالت الفلسطينية"عمومية .. مارس26

وأشارت الشركة إلى أن . مارس الجاري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين26، يوم االثنين (PALTEL)عمومية شركة االتصاالت الفلسطينية

ويبلغ . مليون دينار أردني52.65دينار أردني للسهم، بقيمة إجمالية 0.4من رأس المال، بواقع % 40التوزيعات النقدية المقترحة، بنسبة 
، وكانت عمومية االتصاالت الفلسطينية. مليون سهم بقيمة اسمية دينار للسهم131.63مليون دينار، موزعاً على 131.63رأسمال الشركة 

.من القيمة االسمية للسهم% 40دينار للسهم، بنسبة 0.4أقرت في أبريل من العام الماضي، مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 

تناقش توزيعاً نقدياً وزيادة رأسماله" بنك فلسطين"عمومية . مارس29

وأشار البنك إلى أن . مارس الجاري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين29، يوم الخميس (BOP)تناقش العمومية العادية لبنك فلسطين 

مليون دوالر، موزعة 200ويبلغ رأسمال البنك . مليون دوالر27من رأس المال، بقيمة إجمالية % 13.5التوزيعات النقدية المقترحة بنسبة 
.مليون سهم، بقيمة اسمية دوالر للسهم200على 

وأقرت عمومية البنك، في أبريل من العام . مليون دوالر250وأوضح بنك فلسطين، أن العمومية غير العادية، ستناقش زيادة رأس المال إلى 
.2016الماضي، توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين عن عام 

تناقش التوزيعات وزيادة رأس المال" التأمين الوطنية"عمومية . مارس29
مارس الجاري، توزيع أرباح نقدية، وأسهم 29، المدرجة ببورصة فلسطين، يوم الخميس (NIC)تناقش العمومية العادية لشركة التأمين الوطنية 

ماليين دوالر، 3من رأس المال بقيمة إجمالية % 25وأشارت الشركة، إلى أن التوزيعات النقدية المقترحة، بنسبة . مجانية على المساهمين
مليون دوالر 12ويبلغ رأسمال الشركة الحالي . أسهم4ماليين سهم، بواقع سهم لكل 3من رأس المال، بما يعادل % 25وأسهم مجانية بنسبة 

15لى وأوضحت التأمين الوطنية، أن العمومية غير العادية ستناقش زيادة رأس مالها إ. مليون سهم، بقيمة اسمية دوالر للسهم12موزعاً على 
ووافقت عمومية الشركة، مطلع أبريل من العام . أسهم4ماليين سهم جديد وتوزيعها على المساهمين بواقع سهم لكل 3مليون دوالر، بإصدار 

.مليون دوالر2.4من رأسمال الشركة، وبقيمة إجمالية % 20سنتاً للسهم، بما يمثل 20الماضي، على توزيع أرباح نقدية بواقع 

مليون دوالر12توقع اتفاقية تمويل مشروع للطاقة المتجددة بـ" بريكو"
"  بريكو"متجددة، تنوي،اتفاقية تمويل مشروع للطاقة ال"باديكو القابضة"، الذراع االستثماري لـ"بريكو"وقعت شركة فلسطين لالستثمار العقاري 

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها االلكتروني، أن . ميغاواط7مليون دوالر، وطاقة إنتاجية 12اقامته بنمطقة غزة الصناعية بتكلفة إجمالية 
الذراع االستثماري لمجموعة البنك الدولي،وبرنامج كندا لتغيير المناخ، والوكالة ( IFC)اتفاقية التمويل تم توقيعها مع مؤسسة التمويل الدولية 

ستثمار في قطاع القابضة، إن هذه االتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لال" باديكو"وقال عضو مجلس إدارة . الدولية لضمان االستثمار 
.الطاقة المتجددة، وتعزيزاً الستثماراتها في المدن الصناعية وتحديداً في قطاع غزة

بورصة عمان

مليون دينار ( 4.6)مليون دينار مقارنة مع ( 7.0)حوالي 15/03–11/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 22.9)مليون دينار مقارنة مع ( 35.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(53.4)لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
مليون سهم، نفذت من خالل ( 25.5)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

نقطة مقارنة مع ( 2226.0)أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 12314)
ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.49)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2215.1)
.شركة( 54)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 58)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.48نقطة أي بنسبة 15.34نقطة مرتفعاً  3,197.30اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم 14,081درهم نفذت من خالل   1,676,987,204سهم بقيمة        738,064,071تداول بلغ خاللها حجم التداول 

(%  0.667)منخفضاً بنسبة 5.960درهم وأغلق على 316,862,228سهم بقيمة  53,766,757التداول على شركة اعمار العقارية   
درهم، هذا واغلق 41,456,206.400سهم بقيمة 17,775,798اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق

.عن اغالق االسبوع السابق(% 2.101)درهم منخفضاً بنسبة 2.330سهم شركة ارابتك على سعر 

(ARTC)أرابتك القابضة 

فلس للسهم من رأس المال عن عام 2.05ما يعادل % 2.05أرابتك القابضة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة " أوصى مجلس إدارة شركة 
.مليون سهم 30.75وتبلغ اجمالي قيمة التوزيعات المقترحة نحو . 2017

من عام فترة المماثلةوأظهرت البيانات المالية لشركة أرابتك القابضة، تحول الشركة للربحية في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بخسائر ال
2951.3، مقابل خسائر قيمتها (مليون دوالر13.03)مليون درهم 47.9وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خالل الفترة نحو . 2016

.2016في الربع الرابع من العام ( مليون دوالر803.38)مليون درهم 

(  DIC)دبي االستثمار 

فلسا للسهم عن عام 12من رأس المال، ما يعادل % 12بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة " دبي لالستثمار"أوصى مجلس إدارة شركة 
مليون 510.2مليون سهم، ويبلغ إجمالي األرباح الموزعة 4252.02مليون درهم موزعا على 4252.02ويبلغ رأس مال الشركة  .2017

، في مقر الشركة وذلك العتماد 2018أبريل 18الجمعية العمومية لالنعقاد يوم األربعاء " دبي لالستثمار"ودعا مجلس إدارة شركة . درهم
.2017النتائج المالية السنوية ومناقشة توزيع أرباح نقدية عن عام 


