
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%21,457         1,748

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.420.412.44%1232            137

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.681.75-4.00%1513,420       22,905

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.340.2917.24%1891,312,524    429,525

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.365.00%42,500           22,214

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.272.260.44%92944,980       2,143,064(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.74.29%348,148       49,574العامة
 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%1134,854       117,982
  بنك فلسطين

BOPUSD2.632.630.00%50321,172     843,177
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.5-1.82%21,348         7,280
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD2.12.10.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.860.89-3.37%1828,116       34,743
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.331.8426.63%258,968         19,892
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.232.24-0.45%3354,028         120,757
 سجاير القدس

JCCJOD0.940.931.08%513,000       17,137
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.463.68-5.98%4427,028       96,554
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.381.1520.00%712,398       15,491
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.880.862.33%2630,506       37,722والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.951-5.00%1200            190
 التأمين الوطنية

NICUSD4.253.7712.73%46176,997     807,797
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.511.510.00%09,250         19,700
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.451.431.40%125394,564       554,613
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.854.810.83%96103,460     703,976
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.421.410.71%77132,730       186,230
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.370.73%1754,430       73,935
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.311.30.77%1280            517
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.82.83-1.06%46,650         26,262
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.47-2.13%1541,286         26,629
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.130.00%1827,373       58,298
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.92.90.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.652.7-1.85%21,920         5,042
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.552.69-5.20%54,325         11,487
البنك الوطني

TNBUSD1.952-2.50%252,469,208  4,936,962
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.660.626.45%46137,117     88,359
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.814.80.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%71,046         486اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.021.07-4.67%66148,917     154,317لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد
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 اغالق

االسبوع
العملة 2017 مليون دوالر أرباح الشركات المدرجة عن عام 297

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.37نقطة أي بنسبة 2.16نقطة منخفضاً 587.94أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة1,078دوالر نفذت من خالل 11,634,706سهم بقيمة     6,564,432حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركة فقط12شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 16األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار 703,976سهم بقيمة 103,460عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول  %  0.83دينار مرتفعاً بنسبة 4.85مستوى 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ % 1.40دوالر مرتفعاً بنسبة 1.45هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة187نفذت من خالل 

دوالر دون تغير عن 2.63اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر554,613سهم بقيمة  394,564حجم التداول عليه  

.دوالر843,177سهم بقيمة 321,172حيث بلغ حجم التداول عليه  . اغالق االسبوع السابق

2017بورصة فلسطين تتسلم البيانات المالية الختامية األولية للشركات المدرجة عن السنة المالية 

عن انتهاء الفترة القانونية لإلفصاح عن البيانات21/02/2018أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم األربعاء 

ي والمتمثلة بالبيانات المالية الختامية غير المدققة للشركات المدرجة ف31/21/2017الختامية األولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 

أي تم استالم % 94حيث بلغت نسبة االلتزام باإلفصاح . 15/02/2018شركة بتاريخه والموافق لـ 48البورصة والبالغ عددها 

ة عن الفترة ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة األولي. شركة من أصل المجموع الكلي46االفصاحات من قبل 

والتي بلغت قيمتها 2016عن األرباح المحققة في العام % 3.32دوالر أمريكي بارتفاع نسبته 297,243,061المذكورة بعد الضريبة 

شركة بقيمة بلغت 41من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 89.13دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 287,678,864

5في حين حققت %. 9.18بارتفاع نسبته 2016دوالر في العام 297,764,955دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 325,102,898

بنسبة ارتفاع في الخسائر 2016دوالر في العام ( 10,086,091)دوالر مقارنة مع ما قيمته ( 27,859,838)شركات خسائر بلغت قيمتها 

ية، جلوبال كوم المؤسسة العقارية العرب: بينما لم تتمكن شركتان من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى اآلن وهي%. 176.22بلغت 

.لالتصاالت

تمكين للتأمين تعلن عن طرح أسهم لها لالكتتاب العام

في بورصة أعلنت شركة تمكين للتأمين، حديثة التأسيس والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، عن طرح أسهم لها لالكتتاب العام

1.840ن طرح وقالت الشركة في تقرير لها، أنه وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فإنها تعلن ع. فلسطين

ماليين سهم، بقيمة اسمية 8ماليين دوالر أمريكي، موزعة على 8ويبلغ رأسمال الشركة وفق بياناتها، . مليون سهم لالكتتاب األولي العام

من % 77مليون دوالر أمريكي، بنسبة 6.160مليون سهم بقيمة إجمالي تبلغ 6.160واكتتب مؤسسو الشركة ما قيمته .دوالر واحد للسهم

ن األفراد وتعمل تمكين، التي ستكون ثاني شركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، في مجال تأمي. رأس المال المصرح به

، لي والمنزلي الشاملوالمركبات، واألخطار التابعة والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات وتأمين السفر وتأمين الخسائر المالية والتأمين العائ

4.1من إجمالي رأسمال الشركة، بقيمة تبلغ % 51.25وتملك مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى ما نسبته . والعديد من المنتجات األخرى

.مليون دوالر أمريكي

بورصة عمان

مليون (6.7)مليون دينار مقارنة مع ( 7.2)حوالي 22/02–18/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 35.9)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(7.4)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، نفذت ( 22.3)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(33.5)

(  2271.1)أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .  عقداً ( 13522)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %(. 2.02)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2226.2)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 51)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 68)أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.32نقطة أي بنسبة 43.90نقطة منخفضاً  3,286.54اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد 15,626درهم نفذت من خالل  1,348,235,289.200سهم بقيمة  766,815,303جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً  بنسبة 6.330درهم وأغلق على 384,060,847.200سهم بقيمة  62,133,648بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  

32,081,216.330سهم بقيمة  12,965,070اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها   . عن االغالق السابق% 1.605

.عن اغالق االسبوع السابق % 5.058درهم منخفضاً بنسبة 2.440درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 

(DIB)دبي االسالمي 

مليون سهم، وذلك خالل 1647.4وبواقع % 33.33وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي اإلسالمي على مقترح زيادة رأسمال بنسبة 

م على وأشار إلى أنه سيتم إصدار أسهم جديدة تصدر بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا للسهم، وبخص. 2018فبراير 21اجتماعها المنعقد يوم 

احتساب سعر سعر السوق السائد وقت اإلصدار  وبعد الموافقات الرسمية على آلية تحديد سعر اإلصدار، حيث سيتم مناقشة تحديد أسس

ة واحدة، كما سيتم طرح أسهم الزيادة دفع. في الجمعية العمومية ومن ثم موافقة المساهمين عليها( شامال تحديد سعر الخصم)اإلصدار 

3احدا لكل وسيكون لكل مساهم حق أولوية بحيث يستحق سهما و. وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد مقدار الزيادة وكافة اإلجراءات الالزمة

.أسهم يملكها

أرباحاً % 45توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 21/02/2018كما أقرت عمومية بنك دبي اإلسالمي ، خالل اجتماعها يوم األربعاء الموافق 

(.فلساً للسهم45بواقع )نقدية عن العام الماضي 


