
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%134              40

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.510.57-10.53%527,237       21,097

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.750.00%526,831       46,766

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.240.240.00%57198,537       47,764

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.941.911.57%43181,573       346,444(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.85-4.71%52,460         2,810
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%24,000         13,540
  بنك فلسطين

BOPUSD2.662.62.31%106525,728     1,377,534
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.40.00%98,044         43,484
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.780.762.63%104236,369     270,026
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.580.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.092.061.46%1112,347         25,688
 سجاير القدس

JCCJOD0.910.95-4.21%4831            1,099
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.273.028.28%3131,531       99,327
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.020.98%58,683         8,943
 التأمين الوطنية

NICUSD3.253.250.00%0-            0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.471.5-2.00%30118,314       172,741
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.554.550.00%143246,688     1,566,402
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.321.320.00%2024,897         32,685
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%32,500         9,125
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.191.171.71%686,860,293  7,838,079
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.281.280.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.752.85-3.51%45,619         22,014
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.510.494.08%41217,080       151,560
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.12.023.96%633,626,176  7,540,302
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%14,000         16,079
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.622.456.94%99,350         23,787
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.741.740.00%93,518         6,102
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.670.661.52%2750,250       34,293
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD12.8212.820.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%71,192         543اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.111.073.74%123245,064     270,571لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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عن إغالق األسبوع % 0.91 نقطة مرتفعاً بنسبة 573.36أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.91نقطة أي بنسبة 5.19نقطة مرتفعاً 573.36أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركة  12وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة936دوالر نفذت من خالل 19,988,845سهم بقيمة  12,679,146لألسبوع المنصرم   

دون تغير عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم 4.55أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط5بينما انخفضت أسعار إغالق 

عن اغالق % 2.00دوالر منخفضا بنسبة 1.74هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة143دينار نفذت من خالل 1,566,402سهم بقيمة 246,688التداول   

دوالر مرتفعاً بنسبة 2.66اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر172,741سهم بقيمة  118,314األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه     

.دوالر1,377,534سهم بقيمة  525,728حيث بلغ حجم التداول عليه    . عن إغالق األسبوع الماضي % 2.31

ندوة حول أهمية تقرير االستدامة للشركات المدرجة

في مقر شركة أيبك برام هللا  ندوة تثقيفية حول أهمية تقرير20/12/2017عقد الفرع الفلسطيني التابع التحاد عالقات المستثمرين الشرق األوسط، اليوم األربعاء 

لسطين والذي يشمل البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة بمشاركة أعضاء الفرع الفلسطيني للجمعية وهي بورصة ف( ESG reporting)االستدامة للشركات 

راء  إقليميين في هذا المجال أيبك، وبنك فلسطين وباديكو القابضة وشركة سند للموارد اإلنشائية، والوطنية موبايل قدمها خب-والشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

المسؤولية االجتماعية وقد تناولت الندوة موضوع تقرير االستدامة بأبعاده المختلفة وأهميته في إبراز أنشطة الشركة في مجال البيئة و. عبر تقنية االتصال المرئي

في جذب ميهأهوالحوكمة الرشيدة إضافة الى أهمية تضمين مفاهيم االستدامة ضمن الخطة االستراتيجية للشركة وخاصة في مجال المخاطر والفرص لما لها من

ييمها من قبل وكاالت وقد بين المتحدثون أن الشركات الفلسطينية يتم متابعتها وتق. المستثمرين ونظرة وكاالت التصنيف العالمية للشركة من خالل هذه األنشطة

ي مجال كما تم التطرق الى العناصر الرئيسية الواجب االفصاح عنها ف. وثومسون رويترز وبلومبيرغ( MSCI)متخصصة في مجال االستدامة مثل مورغان ستانلي 

.االستدامة من خالل المنصات المختلفة للشركة وتشمل التقارير السنوية والمواقع االلكترونية واالصدارات المختلفة

(BOP)بنك فلسطين 

خالل السنوات كلبنأعلن هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن تحديث اإلطار العام للمجموعة بما يتناسب مع التطور والتوسع الذي طرأ على ا

مالية المختلفة، حيث راته الاألخيرة واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية في مواكبة الحداثة المصرفية في التوسع واالنتشار المحلي والدولي وتعزيز وتنويع استثما

3.6مليون الى 679، وارتفعت الودائع من 2017مليار دوالر في عام 4.7مليون دوالر الى 848ارتفعت خالل العشرة سنوات الماضية موجودات المجموعة من 

2017مليار دوالر، فيما وصلت الحصة السوقية للمجموعة الى ثلث القطاع المصرفي عام 2.4مليون الى 243مليار دوالر، فيما زادت محفظة التسهيالت من 

.موظفاً وموظفةً 2200لتصبح أكبر مؤسسة مصرفية في فلسطين وثاني أكبر مشغل في القطاع الخاص على مستوى الوطن بعدد الموظفين والعاملين ليصل الى 

وتمكن بنك . غوتشيلية سنتياافتتح بنك فلسطين في السابع من تشرين الثاني الماضي خالل حفل رسمي كبير مكتبه التمثيلي الثاني خارج فلسطين في العاصمة ال

الغتراب لتشجيعهم على د افلسطين من خالل مكاتبه التمثيلية من بناء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة للعالقات االقتصادية مع المجموعات المالية المتنفذة في بال

تصاد وتشغيل األيدي إلقالبدء في االستثمار داخل فلسطين في مختلف القطاعات االستثمارية والمالية واإلنتاجية والزراعية والصناعية وغيرها، أمالً في تطوير ا

.العاملة وتخفيف البطالة وتحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي برغم الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها األراضي الفلسطينية

.  فلسطيننك أعلن بنك فلسطين عن انضمام السيدة ندى شوشة الى مجلس إدارته كعضو مستقل تم ترشيحها من جانب مؤسسة التمويل الدولية في مجلس إدارة ب

محطة كهرباء ضخمة بغزة لحل األزمة نهائيًا

ي الضفة الغربية، إنه سيتم الطلب من الرئيس الصيني، بناء محطة كهرباء جديدة في قطاع غزة، وأخرى ف: قال منيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة

زة، الصينيون لديهم الدافع االقتصادي للتبرع لقطاع غ: وأضاف المصري . ميغا واط بعد عدة سنوات1000ميغا واط، وتصل إلى 500الواحدة منها تغذي بسعة 

في ذلك، فواجب نحتاج من الحكومة الفلسطينية، أن تساهم: ولديهم استعدادات سياسية، طرحوا جزًءا منها مؤخًرا ولعل أبرزها، مبادرة السالم الصينية، مستدرًكا

ماليين دوالر، من أجل شركة قطاع غزة، التي تسهم في إعادة القطاع لما 10وأوضح أنه تم تجميع حوالي . وطني أن يكون البن غزة كهرباء في بيته كابن رام هللا

اء مطار وميناء إضافة لمحطة الكهرباء ال بد من إنش: قبل االنقسام، من خالل ضبط المستوى االستثماري وإقامة المشاريع وإنهاء حالة التدهور االقتصادي، متابًعا

في غزة، وسكة حديد، وكذلك نبدأ بإعادة الممر اآلمن الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة،

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق (3.7)مليون دينار مقارنة مع ( 8.2)حوالي 21/12–17/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لالسبوع السابق(18.3)مليون دينار مقارنة مع ( 40.9)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(124.0)وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض . عقداً ( 10675)مليون سهم، نفذت من خالل ( 29.9)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 0.85)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2147.2)نقطة مقارنة مع ( 2129.0)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 32)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 145)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 85)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.29نقطة أي بنسبة 9.69نقطة مرتفعاً  3,365.09اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  14,146درهم نفذت من خالل  1,762,864,053.010سهم بقيمة    1,074,622,757التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن  االغالق السابق% 2.302مرتفعاً  بنسبة 7.110درهم وأغلق على 192,999,749.500سهم بقيمة   27,479,395

عن %  0.418درهم منخفضاً بنسبة 2.380درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  16,294,361.270سهم بقيمة   6,796,704التداول عليها   

.اغالق االسبوع السابق 

(GFH)مجموعة جي إف إتش المالية 

بية السعودية المالية أن المجموعة تنتظر الحصول على موافقة الجهات الرقابية في المملكة العر" جي إف إتش "قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لدى مجموعة 

قوم أن المجموعة ت" البيان االقتصادي"حسبما أوردت صحيفة –وأوضح ". تداول"لإلدراج ضمن قائمة الشركات مزدوجة اإلدراج في سوق األسهم السعودية 

والحصول على يةدباتصاالت حالياً مع هيئة األوراق المالية السعودية، وتسعى لتكون من ضمن الشركات التي تقدمت بطلبات لإلدراج المزدوج في السوق السعو

واألنظمة الخاصة وأشار إلى أن السوق السعودية ال تضم شركات أخرى غير سعودية، مبيناً أنه  يتم العمل حالياً على استكمال األطر. هذه الموافقة في العام القادم

.بذلك من قبل السلطات المختصة

(EMAAR)إعمار العقارية 

وتوقعت مجلة ميد أن تصل . أبريل القادم26الموعد النهائي الستالمها عروض مناقصة مركز الخور التجاري في دبي إلى ( EMAAR)مددت شركة إعمار العقارية 

ألف متر مربع للشقق 550مليون متر مربع، و1.7وأوضحت المجلة أن يتضمن المركز مساحات تجزئة بـ . ماليين متر مربع3مساحة المركز التجاري إلى 

مركز الخور وفي أكتوبر الماضي كانت إعمار العقارية قد دعت شركات المقاوالت إلى تقديم عروضها لمناقصة. ألف متر مربع للمكاتب التجارية180السكنية، و

بية لإلنشاءات، وكان هناك شركات تستعد للمشاركة في تلك المناقصة وأبرزها شركة داتكو بالفور وبيتي والشركة العر. ديسمبر المقبل17التجاري في دبي قبل 

.والمقاولون المتضامنون وشابورجي وسامسونغ، وشركة اإلنشاءات الصينية


