
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%1825              990

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.520.54.00%179                58

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.750.00%0-              0

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.30.30.00%76346,592         108,524

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.66.60.00%3179                1,666

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.282.270.44%70260,000         585,074(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 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

BOPUSD2.612.610.00%60134,751       350,313
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.55.41.85%516,305         88,616
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD22.1-4.76%35,530           15,599
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.850.832.41%33,351           4,017
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.332.224.95%147,350           16,952
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.272.231.79%47739,742         1,682,122
 سجاير القدس

JCCJOD0.910.93-2.15%1201              258
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.353.350.00%1311,753         39,541
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.461.441.39%31,634           2,360
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.840.87-3.45%34,000           4,746والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.950.950.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD4.44.49-2.00%24202,475       913,540
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.581.514.64%1750              1,671
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.51.52-1.32%73121,616         181,455
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.854.820.62%7570,035         475,999
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.411.410.00%2925,230           35,405
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.380.00%515,300         20,814
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.311.310.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.772.770.00%38,250           32,161
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.470.00%1227,803           18,410
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.130.00%641,007,432    2,117,998
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.770.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.62.60.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.162.25-4.00%11,496           3,231
البنك الوطني

TNBUSD1.851.92-3.65%1524,803         45,649
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.584.580.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.490.490.00%1620,420         10,175
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.8-2.03%18                  164
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.460.460.00%2290              135
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.011.04-2.88%3664,090         65,594لالتصاالت
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عن إغالق األسبوع % 0.26 نقطة منخفضاً بنسبة 587.59أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.26نقطة أي بنسبة 1.66نقطة منخفضاً 587.59أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات . صفقة660دوالر نفذت من خالل 6,823,237سهم بقيمة 3,122,290حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركات فقط9شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 9األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
دينار 475,999سهم بقيمة 70,035عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول   % 0.62دينار مرتفعاً بنسبة 4.85مستوى 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ % 1.32دوالر منخفضاً بنسبة 1.50هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة75نفذت من خالل 
دوالر دوت ان أي تغير 2.61اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر181,455سهم بقيمة 121,616حجم التداول عليه   

.دوالر350,313سهم بقيمة 134,751حيث بلغ حجم التداول عليه  . عن اغالق االسبوع السابق

تمكين للتأمين تطلق خدماتها رسمياً في محافظة رام هللا والبيرة

في فرعها الكائناعلنت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة عن إطالق خدماتها رسمياً في محافظة رام هللا والبيرة عبر
عام الحالي عبر حي الماصيون، وستقدم خدماتها تدريجياً في محافظات الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة خالل النصف األول من ال

وزارة االقتصاد وكانت الشركة قد انتهت من المرحلة التأسيسية بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات في. شبكة من الفروع والمكاتب والوكالء
وفقاً ألحكام الوطني الفلسطيني وحصولها على إجازة اعمال التامين من هيئة سوق راس المال الفلسطينية لتقديم خدمات التأمين اإلسالمي
ؤسسات اجعة للمالشريعة اإلسالمية الغراء وانسجاماً مع معايير المحاسبة المالية اإلسالمية التي اقرتها المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمر

لفلسطينية يذكر بان الشركة تأسست بمبادرة من مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين وعدد من المؤسسات والشركات ا. المالية اإلسالمية
سهم حيث اكتتب ( 8,000,000)على رأسها مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وهيئة التقاعد الفلسطينية، براس مال مصرح به يبلغ 

سهم من أسهمها لالكتتاب األولي العام اعتباراً من تاريخ ( 1,840,000)من راس المال المصرح به وتم طـرح % 77المؤسسون بما نسبته 
.22/3/2018م ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 25/2/2018

تناقش تحولها لمساهمة خاصة" االتحاد لإلعمار"عمومية ... مارس 19

مارس الجاري، النعقاد عمومية الشركة 19، المدرجة ببورصة فلسطين، يوم االثنين (UCI)حدد مجلس إدارة االتحاد لإلعمار واالستثمار 

.لها إلى مساهمة خاصةأن العمومية ستناقش توصيته بتغيير الشكل القانوني للشركة وتحويللبورصة اليوم األحد،في بيانوأوضحت الشركة
شهدتالشركةوكانت .وتختلف الشركة المساهمة الخاصة عن العامة في عدم خضوعها لإلفصاح الفصلي للبورصة وهيئة السوق المالية

ألف دوالر في العام 970.04ألف دوالر، مقابل أرباح بلغت 680.31، لتصل إلى %30بنسبة 2017عامعنالسنويةأرباحهافيتراجًعا

2016.

تناقش توزيعاً نقدياً " العربية للدهانات"عمومية ... مارس 5

مارس المقبل، مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع 5المدرجة ببورصة فلسطين، يوم االثنين ( APC)تناقش عمومية شركة العربية لصناعة الدهانات

500قع وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم االثنين، أن التوزيعات النقدية المقترحة بوا. 2017أرباح نقدية على المساهمين ل عام
مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5مليون دينار، موزعاً على 1.5ويبلغ رأسمال الشركة . من القيمة االسمية للسهم% 50فلس للسهم، بما يمثل 

.دينار للسهم

ن المؤشر في الضفة وتراَجع في غزة: النقد تحسَّ

، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة 2018لشهر شباط " مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموّسع لدورة األعمال"أصدرت سلطة النقد نتائج 
الزراعة، والتجارة، واإلنشاءات، والنقل والتخزين، : ، ستة قطاعات أخرى جديدة هي2013الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ العام 

ية التحّسن الواضح في وتظهر نتائج المؤشر الموّسع لهذا الشهر ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بالشهر السابق على خلف. واالتصاالت، والطاقة المتجددة
1.8-نقطة في كانون الثاني إلى 3.1-في النتيجة، وارتفعت قيمة المؤشر الكلي قليالً من . الضفة الغربية، بالرغم من تراجعه في قطاع غزة

.نقطة1.6-نقطة في شباط الحالي، لكنها بقيت قريبة جداً من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ 

نقطة إلى نحو 6.8وفي الضفة الغربية، أدى نمو مؤشرات غالبية القطاعات المختلفة إلى مضاعفة قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 
4.3نقطة إلى 1.1وشّكل االرتفاع في قيمة مؤشري كل من الصناعة والزراعة المحّرك األساس لهذا التحسن، إذ نما األول من . نقطة12.4

ُيضاف إلى ذلك الزيادات الطفيفة في . 2018نقطة بين شهري كانون الثاني وشباط 7.2نقطة إلى 4.5نقطة، عالوة على نمو الثاني من 
أما مؤشرا الطاقة المتجددة، واالتصاالت، . نقطة0.0نقطة إلى 0.4-نقطة، والنقل والتخزين من 0.4نقطة إلى 0.2-مؤشري اإلنشاءات من 

في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة انحساراً . نقطة للثاني0.3نقطة لألول، وقرابة 0.0فقد استقرا نسبياً عند القيمة السابقة والبالغة نحو 
.نقطة خالل فترة المقارنة0.1-نقطة إلى 1.0محدوداً بانخفاضه من حوالي 

بورصة عمان

مليون ( 5.3)مليون دينار مقارنة مع ( 4.6)حوالي 08/03–04/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 22.9)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(13.1)دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 
مليون سهم، نفذت ( 21.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 26.4)

.عقداً ( 9914)من خالل 

( 2217.3)نقطة مقارنة مع ( 2215.1)أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
، و %(0.07)وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %(. 0.1)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

ولدى مقارنة أسعار  .(%0.1)و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة , %( 0.33)انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 

شركة قد أظهرت ( 54)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 154)اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
.شركة( 59)ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.67نقطة أي بنسبة 54.58نقطة منخفضاً  3,157.45اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، 13,436درهم نفذت من خالل   1,437,754,049سهم بقيمة        1,250,906,584جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

منخفضاً بنسبة 6.00درهم وأغلق على 140,776,618سهم بقيمة   22,998,807وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   
درهم، هذا 27,448,902سهم بقيمة 11,284,496اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 3.382

.عن اغالق االسبوع السابق% 2.857درهم منخفضاً بنسبة 2.38واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


