
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%168              82

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.410.43-4.65%11,000         578

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.77-1.13%1756,399       98,586

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.280.00%89548,945       158,196

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.082.11-1.42%4269,193         144,109(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

AZIZAJOD2.622.620.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.62.61-0.38%66111,055     286,017
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.355.39-0.74%6100,805     539,307
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.90.92-2.17%1626,750       32,468
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.60.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.152.18-1.38%15105,166       226,314
 سجاير القدس

JCCJOD0.940.886.82%1222,377       29,221
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.533.365.06%6671,331       243,282
 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 

NAPCOJOD0.860.722.86%4749,201       54,097والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.021.020.00%41,563         1,606
 التأمين الوطنية

NICUSD3.513.316.04%730,160       102,645
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.511.472.72%11,500         3,195
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.41.44-2.78%99307,474       427,780
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.74.651.08%88344,200     2,259,080
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.340.00%2929,383         39,254
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.65-1.37%14,453         16,031
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.391.362.21%1264,606,554  6,012,134
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.291.34-3.73%1100            182
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.70.00%1398            1,516
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.480.49-2.04%991,178,120    766,096
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.14-0.47%502,821,612  6,059,793
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.92.83.57%1216,276       66,765
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.70.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.833.12-9.29%32,219         6,282
البنك الوطني

TNBUSD1.781.780.00%105,968         10,627
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.70.70.00%1814,343       9,850
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD1414.34-2.37%476              1,501
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%2152            70اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.091.090.00%71396,406     435,159لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
العملة عن األسبوع السابق%171 مليون دوالرامريكي بنسبة ارتفاع 18قيمة التداول االسبوع الحالي تجاوزت 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 0.25نقطة أي بنسبة 1.42نقطة منخفضاً 576.93أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
دوالر نفذت من خالل 18,031,821سهم بقيمة  10,923,247بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  . الماضي
. شركة فقط14بينما انخفضت أسعار إغالق اتشرك8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,004

عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ % 1.08بنسبة مرتفعاً دينار 4.7أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 
1.4هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة88دينار نفذت من خالل 2,259,080سهم بقيمة 344,200حجم التداول  

427,780سهم بقيمة  307,474عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  %2.78دوالر منخفضاً بنسبة 
حيث بلغ . عن اغالق االسبوع السابق% 0.38دوالر منخفضاً بنسبة 2.6اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.دوالر286,017سهم بقيمة 111,055حجم التداول عليه 

2017تفصح عن البيانات الختامية األولية للسنة المالية ( NAPCO)نابكو-شركة الوطنيه لصناعةاأللمنيوم والبروفيالت 

ة والموحدة للعام نابكو عن بياناتها المالية الختامية األولية غير مدقق-أفصحت شركة الوطنيه لصناعةا أللمنيوم والبروفيالت 
بكو كما في نا-و تشير بيانات الوطنيه لصناعةاأللمنيوم والبروفيالت . ، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري2017

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دينار أردني462,067إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\12\31
أّما مجموع الموجودات %. 44.16بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 320,525الضريبة بمقدار 

بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني في نهاية العام 22,862,765دينار أردني بعد أن كان 23,390,257فقد بلغ 
2016دينار أردني نهاية العام 12,501,967دينار أردني بعد أن كان 12,567,392وبلغ مجموع المطلوبات %. 2.31

10,360,798دينار أردني بعد أن كان 10,822,865أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 0.52بإرتفاع بلغت نسبته 
%.4.46بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني في نهاية العام 

شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار تنتهي من بناء مجموعة جديدة من بيوت طابو النموذجية
بيوت أعلن مدير عام شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار ونائب رئيس مجلس االدارة، عن انجاز بناء  أربعة بيوت جديدة من

، (DوBمخططات قراوة )النموذجية على أراضي المشروع الواقعة في  قراوة بني زيد في محافظة رام هللا " مشروع طابو"

وتتميز هذه البيوت بموقعها الهادئ والجذاب واطاللتها الخالبة على الجبال(. Dمخطط فرخة )وفي فرخة في محافظة سلفيت 

.الخضراء بعيداً عن االزدحام وصخب الحياة في المدينة

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 7.0)حوالي 01/02–28/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

(  35.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(10.0)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (7.8)
أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا . مليون دينار لالسبوع السابق(38.9)مليون دينار مقارنة مع 

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي . عقداً ( 11860)مليون سهم، نفذت من خالل ( 23.3)األسبوع فقد بلغ 
نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2190.2)نقطة مقارنة مع ( 2196.9)العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها ( 153)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.3)
.شركة( 63)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 60)السابقة، فقد تبين بأن 

توزيعات األرباح% 30مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي و533

على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة ،حيث بلغت أرباح 2017حققت مجموعة البنك العربي أداءاً قوياً عام 
مليون 532.7مليون دوالر أميركي في نهاية العام الماضي مقارنة مع 533المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 

مليار دوالر 8.4كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها والتي بلغت . 2016دوالر أميركي في نهاية العام 
ة على ، ونظرا لهذه النتائج االيجابية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدي2017كما في كانون االول 

بفضل النمو في % 8وقد حققت المجموعة نموا في صافي األرباح التشغيلية بنسبة . 2017للعام % 30المساهمين بنسبة 
لعدد من العمالت وباستثناء أثر االنخفاض في اسعار الصرف. صافي الفوائد والعموالت المتأتية من األعمال البنكية الرئيسة

%.12العربية واالجنبية أظهرت صافي االرباح التشغيلية نموا بنسبة 

سوق دبي

. عن إغالق األسبوع السابق% 1.63نقطة أي بنسبة 56.39نقطة منخفضاً 3,412.26اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
درهم نفذت 1,704,802,915.790سهم بقيمة      1,080,637,886جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول   5تم عقد 

سهم بقيمة 41,600,454صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 15,785من خالل 
اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق% 3.639منخفضاً  بنسبة 6.620درهم وأغلق على 276,673,058.260

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك 49,706,987.180سهم بقيمة     18,603,921القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها  
.عن اغالق االسبوع السابق % 2.632درهم مرتفعاً بنسبة 2.730على سعر 


