
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%41,168           1,401

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.630.65.00%21,000           844

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.731.75-1.14%19275,760       482,554

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.3-6.67%2886,015           25,198

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.66.60.00%146                  428

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.272.250.89%33384,278         872,207(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%1-              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%22,868           9,708
  بنك فلسطين

BOPUSD2.62.60.00%96212,209       549,606
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.455.410.74%106,890           35,174
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.90.93-3.23%2350,018         65,675
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.222.32-4.31%675,911         176,413
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.262.250.44%47210,348         475,112
 سجاير القدس

JCCJOD0.850.9-5.56%61,874           2,255
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.423.332.70%1925,377         84,823
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.91.767.95%177,415           13,842
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.820.811.23%1427,000         30,688والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.910.95-4.21%490,466         85,795
 التأمين الوطنية

NICUSD4.554.354.60%22345,284       1,570,142
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.659.70%22,600           6,570
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.431.44-0.69%50186,111         263,899
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.84.82-0.41%96105,513       717,982
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.381.41-2.13%3745,992           63,746
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.753.652.74%214,190         52,967
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.321.33-0.75%542,255,748    2,950,626
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.321.310.76%1250              465
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.752.750.00%99,210           35,723
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.480.480.00%2383,397           55,896
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.392.28.64%171691,832       1,594,826
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.770.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.652.650.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD22.06-2.91%54,350           8,700
البنك الوطني

TNBUSD1.751.81-3.31%916,796         30,447
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.554.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%1650,456         22,792
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.50.00%0312              6,381
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.460.47-2.13%153,952           1,818
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.991-1.00%111409,469       409,031لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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اغالق 
االسبوع

العملة
عن إغالق % 0.04 نقطة منخفضاً بنسبة 582.18أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

األسبوع الماضي

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.04نقطة أي بنسبة 0.25نقطة منخفضاً 582.18أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركة 12وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة955دوالر نفذت من خالل 10,704,204سهم بقيمة      5,684,551لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق، % 0.41دينار منخفضاً بنسبة 4.80أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط14بينما انخفضت أسعار إغالق 
%  0.69دوالر منخفضاً بنسبة 1.43هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة96دينار نفذت من خالل 717,982سهم بقيمة 105,513حيث بلغ حجم التداول 

دوالر 2.60اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر263,899.05سهم بقيمة 186,111عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 
.دوالر549,606سهم بقيمة 212,209حيث بلغ حجم التداول عليه   . دون أي تغير عن اغالق االسبوع السابق

أسهم مجانية% 10نقدا و% 10يوصي بتوزيع ارباح " بنك القدس"مجلس إدارة 
لمنوي عقده في ادم صرح رئيس مجلس إدارة بنك القدس السيد أكرم عبد اللطيف جراب بأن المجلس قرر رفع توصية إلى الهيئة العامة في البنك في اجتماعها القا

جاء . مليون دوالر75,2على شكل أسهم مجانية، ليرتفع بذلك رأس مال المدفوع للبنك إلى % 10نقداً و% 10بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12/4/2018
في مبنى االدارة العامة في رام هللا بحضور رئيس وأعضاء المجلس حيث أكد جراب أن زيادة رأس 18/3/2018ذلك في اجتماع مجلس االدارة الذي عقد بتاريخ 

أسمالية لبنك القدس مما رالالمال يمثل عنصر قوة للبنك ويأتي ذلك انسجاما مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية برفع رأس مال البنوك، كما أن ذلك سيعزز من القاعدة
.سيعود بالفائدة على إمكانيات البنك في منح االئتمان

توافق على تحولها لمساهمة خاصة" االتحاد لإلعمار"عمومية 
وأوضحت أن . ، المدرجة ببورصة فلسطين، على توصية مجلس اإلدارة بتحولها إلى مساهمة خاصة(UCI)وافقت عمومية شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار 

لشركة المساهمة وتختلف ا. العمومية وافقت على تغيير الشكل القانوني للشركة بعد تحولها لمساهمة خاصة، وفوضت مجلس االدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك
بنسبة 2017وكانت الشركة شهدت تراجًعا في أرباحها السنوية عن عام . الخاصة عن العامة في عدم خضوعها لإلفصاح الفصلي للبورصة وهيئة السوق المالية

.2016ألف دوالر في العام 970.04ألف دوالر، مقابل أرباح بلغت 680.31، لتصل إلى 30%

تناقش توزيعاً نقدياً " سوق فلسطين"عمومية . أبريل17

وأشارت الشركة، . 2017أبريل المقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 17، يوم الثالثاء (PSE)تناقش عمومية شركة سوق فلسطين لألوراق المالية 

ماليين دوالر، 10ويبلغ رأسمال الشركة . ألف دوالر600سنتات للسهم، وبقيمة إجمالية 6من القيمة االسمية للسهم، بما يعادل % 6إلى أن التوزيعات النقدية بنسبة 
أبريل القادم، وأنه سيتم دفع هذه 19وأوضحت الشركة أن تاريخ استحقاق التوزيعات، يوم الخميس . ماليين سهم، بقيمة اسمية دوالر للسهم10موزعة على 

. يونيو القادم17التوزيعات في 

تناقش توزيعاً نقدياً ومجانياً " ترست للتأمين"عمومية . أبريل10
. أبريل المقبل، توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على المساهمين10، المدرجة ببورصة فلسطين، يوم الثالثاء (TRUST)تناقش عمومية شركة ترست العالمية للتأمين 

ترست العالمية، في بيانها أن "وأضافت . من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية مليوني دوالر% 20وأشارت الشركة، إلى أن التوزيعات النقدية المقترحة بنسبة 
ماليين دوالر، موزعة على 10ويبلغ رأسمال الشركة . ماليين سهم، بما يعادل سهم مجاني لكل سهمين5من رأس المال، بأجمالي % 50التوزيعات المجانية بنسبة 

يونيو 10ي وأوضحت الشركة، أن تاريخ استحقاق التوزيعات يوم اجتماع العمومية، وأنه سيتم دفع هذه التوزيعات ف. ماليين سهم، بقيمة اسمية دوالر للسهم10
.القادم

2017نتائج وضع االستثمار الدولي والدين الخارجي للربع الرابع 
ي في نهاية الربع الرابع ا هأصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، كم

ها قوم ب، وذلك ضمن اإلصدار الدوري لوضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي ت2017
.المؤسستان

ن حتى نهاية الربع طيسوأشارت النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات االقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فل
1,373لغت بقيمة ب( االلتزامات األجنبية–األصول الخارجية )قد فاقت أرصدة االستثمارات الخارجية الموظفة في االقتصاد الفلسطيني 2017الرابع من العام 

.مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر بعام واحد335.9شركة برأسمال 1887تسجيل ": االقتصاد الفلسطيني"
335.9شركة جديدة في المحافظات الشمالية، برأسمال 1887على أساس سنوي، بتسجيل % 6بنسبة 2017ارتفع عدد الشركات الفلسطينية المسجلة خالل عام 

، عما %37.6، تراجع بمعدل 2017وأوضحت الوزارة، أن رأسمال الشركات المسجلة خالل . مليون دوالر، بحسب ما أعلنته وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني
، 2017بأعداد التجار الجدد المسجلين بالسجل التجاري الفلسطيني خالل % 2.2وأشار التقرير اإلحصائي السنوي للوزارة، لنمو . 2016كان عليه خالل عام 

، بنسبة 2017في المقابل، تراجع عدد شهادات المنشأ خالل %. 13.4تاجراً جديداً، فضالً عن ارتفاع قيمة شهادات المنشأ خالل نفس العام بنحو 1536بتسجيل 
على أساس سنوي، % 31.3وتراجع عدد المصانع الجديدة المرخصة خالل العام بـ. مليون دوالر110.7شهادة، بقيمة 6425؛ حيث صادقت الوزارة على 3.6%

.مليار دوالر1.51ألف رخصة استيراد، بقيمة إجمالية 24.5، باصدار %2.9جنباً إلى جنب مع تراجع قيمة الرأسمال بـ

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق ( 7.0)مليون دينار مقارنة مع ( 5.0)حوالي 22/03–18/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق( 35.2)مليون دينار مقارنة مع ( 25.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(28.3)وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض . عقداً ( 12485)مليون سهم، نفذت من خالل ( 23.0)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

وعلى %(. 0.24)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2226.0)نقطة مقارنة مع ( 2220.6)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
و انخفض الرقم القياسي , %( 0.19)و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة , %( 0.33)الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين ( 161)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %( . 0.23)لقطاع الخدمات بنسبة 
.شركة( 66)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 62)بأن 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.49نقطة أي بنسبة 47.77نقطة منخفضاً 3149.53اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية    10,260درهم نفذت من خالل  1,059,778,859.930سهم بقيمة  587,863,829حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ . عن االغالق السابق( % 1.174)منخفضاً بنسبة 5.890درهم وأغلق على  235,140,459سهم بقيمة  39,739,815
(%  1.288)درهم منخفضاً بنسبة 2.300درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 32,670,715.200سهم بقيمة 13,982,320حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق

إعمار العقارية (  EMARA)
وأضافت الشركة أنه سيتم خالل . 2017من مارس الجاري؛ لمناقشة مقترح توزيع أرباح عن عام 22تقرر انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية يوم 

كما سيوجه مجلس اإلدارة . ، والتقرير السنوي للمجلس حول أنشطة الشركة2017ديسمبر 31االجتماع مناقشة اعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 
1.553)مليار درهم 5.704وعلى صعيد النتائج السنوية سجلت الشركة أرباح تشغيلية صافية بقيمة . الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العمومية وتحديد موعدها

.2016بنهاية ( مليار دوالر1.339)مليار درهم 4.917مقارنة بــ % 16بنمو نسبته 2017خالل ( مليار دوالر

المتخصصة في تزويد " غوتمان الشرق األوسط"التابعة لشركة إعمار العقارية على حصة استراتيجية في شركة " إعمار للصناعة واالستثمار"استحوذت شركة 
غوتمان الشرق "وأشارت شركة إعمار للصناعة االستثمار إلى أنها ستعمل على توسيع النطاق الجغرافي لعمليات . أنظمة األلمنيوم المصقول لالستخدامات المعمارية

.في المنطقة وتوفير فرص أعمال جديدة لها عبر تقديم االستشارات االستراتيجية واإلرشادات السوقية الالزمة" األوسط


