
ABRAJUSD1.171.170.00%0-                0شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.591.62-1.85%39,954            15,936  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.180.175.88%921,422          3,640 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.681.680.00%3672,312          118,518

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.680.7-2.86%1171               172

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.452.450.00%65238,940        582,861  بنك فلسطين

BPCUSD5.135.130.00%115,665            28,577 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%0-                0

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.540.540.00%0-                0 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.431.5-4.67%25,040            7,557العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.182.141.87%51105,373        227,524البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.940.940.00%85,600            7,122 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.831.85-1.08%411,680          21,521

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.140.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.670.670.00%0-                0

NCIUSD1.061.041.92%16,950            7,248الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD33.1-3.23%01,301            3,903 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.271.233.25%159921,750        1,144,312

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.74.70.00%68179,377        1,188,639  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.071.070.00%2019,901          21,327 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%0-                0

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.331.283.91%08,412            15,779

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%0-                0

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.470.48-2.08%362,164          42,065

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.391.325.30%5781,532          111,091 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%17,500            28,561شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.72.70.00%2905               2,443سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-                0

TNBUSD1.721.73-0.58%1779,813          139,436البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.480.480.00%317,180          8,144

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.490.51-3.92%1396               194

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.960.942.13%3765,637          61,689الفلسطينية لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
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 بورصة فلسطين
بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.64نقطة أي بنسبة  3.35نقطة مرتفعا   529.15أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة 693دوالر نفذت من خالل  3,788,268سهم بقيمة   1,928,983حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية . شركة فقط 8شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  7األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات  

دينار 1,188,639سهم بقيمة    179,377دينار دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول  4.70عند مستوى 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد % 3.25دوالر مرتفعا بنسبة   1.27هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 89نفذت من خالل 

دون اي تغير  2.45اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 1,144,312سهم بقيمة   921,750بلغ حجم التداول عليه 

 .  دوالر 582,861سهم بقيمة   238,940حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي
 

    مليار دوالر 1.3صندوق االستثمار الفلسطيني يطلق مشاريع بحجم استثماري متوقع 

عقد صندوق االستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة العادية السنوية بحضور رئيس مجلس اإلدارة، وحضور أعضاء مجلس 

اإلدارة، وأعضاء الهيئة العامة، و مدير عام الصندوق ومراقب الشركات ، ومدقق الحسابات الخارجي ، ممثال عن شركة إرنست 

وافتتح مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس اإلدارة ، بعد أن أعلن قانونية . ويونغ

، 2016وفي اجتماعها، ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام . الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها

، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، 31/12/2016واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 

وفي . مليون دوالر أميركي 37.3مليون دوالر، وصافية بعد الضرائب بلغت  41.3والتي بينت تحقيق الصندوق ألرباح إجمالية قيمتها 

صندوق االستثمار الفلسطيني يواصل "التقرير الذي تاله نيابة عن مجلس اإلدارة أمام الهيئة العامة، أكد رئيس مجلس اإلدارة ، على أن 

اإلصرار على اإلنجاز في ظل بيئة معقّدة تحت االحتالل على طريق تحقيق المهام الملقاة على عاتقه ووقعت شراكات عدداً من 

وفي مقدمتها شركة خيزران فلسطين والتي تقوم على إنشاء مزارع نموذجية مميزة في المناطق الوسطى  2016االتفاقيات في العام 

، والشمالية من األغوار الفلسطينية وتطويرها من خالل استخدام التقنيات الحديثة واالستغالل األمثل للموارد الُمتاحة من األرض والمياه

 .مّما سيعمُل على توفير المزيد من فَُرص العمل ألبناء المنطقة وتحسين القُدرات التصديرية للقطاع الزراعي
  

 2016هذه أرباحها في .. سبعة بنوك أردنية في فلسطين
، وفق بيانات رسمية صادرة عن جمعية البنوك في 2016تعمل سبعة بنوك أردنية في السوق الفلسطينية، حتى نهاية العام الماضي 

وبحسب التقرير المالي السنوي الصادر عن جمعية البنوك في فلسطين، فإن ستة بنوك أردنية من أصل سبعة حققت أرباحاً .فلسطين

البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك األردن، وبنك : والبنوك األردنية العاملة في فلسطين هي.2016صافية خالل العام الماضي 

كان البنك األردني الكويتي في .اإلسكان للتجارة والتمويل، والبنك التجاري األردني، والبنك األردني الكويتي، والبنك األهلي األردني

وبلغ إجمالي .ألف دوالر أمريكي 971فلسطين، هو البنك الوحيد الذي سجل صافي خسائر مالية في نهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 

من إجمالي أرباح القطاع المصرفي % 45.6مليون دوالر أمريكي، بنسبة تبلغ  68أرباح البنوك األردنية في السوق الفلسطينية، 

وفق الترتيب التالي، من حيث األعلى ( فروع فلسطين فقط)وجاءت أرباح البنوك األردنية .مليون دوالر أمريكي 149الفلسطيني البالغة 

 :2016تسجيالً لصافي األرباح في 
بلغ صافي أرباح بنك القاهرة عمان، خالل العام .مليون دوالر أمريكي 47.52بلغ صافي أرباح البنك العربي، خالل العام الماضي، 

مليون دوالر  4.755بلغ صافي أرباح بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، خالل العام الماضي، .مليون دوالر أمريكي 8.386الماضي، 

بلغ صافي أرباح البنك األهلي األردني، .مليون دوالر أمريكي 3.848بلغ صافي أرباح بنك األردن، خالل العام الماضي، .أمريكي

مليون  1.475بلغ صافي أرباح البنك التجاري األردني، خالل العام الماضي، .مليون دوالر أمريكي 2.953خالل العام الماضي، 

 .ألف دوالر أمريكي 971بلغ صافي خسائر البنك األردني الكويتي، خالل العام الماضي، .دوالر أمريكي
  

 بورصة عمان
مليون  6.4مليون دينار مقارنة مع   6.7حوالي  05/24 – 05/21بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

 32مليون دينار مقارنة مع  26.8، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %4.4دينار لألسبوع السابق وبنسبة  ارتفاع  

مليون سهم، نفذت من  23.6أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق

  2,156.4أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقدا11,700خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %.  0.39نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  نسبته  2,164.7نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما  36شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  152لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 78انخفضت أسعار أسهم 
  

 سوق دبي
 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.51نقطة أي بنسبة   50.89نقطة منخفضاً  3,327.13اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد  17,383درهم نفذت من خالل  1,499,566,410سهم بقيمة    1,303,296,582جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

منخفضا بنسبة  7.24درهم وأغلق على  113,969,032سهم بقيمة  15,502,364بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

 208,466,604سهم بقيمة  271,827,315اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 2.94

 % . 1.39مرتفعا  بنسبة   0.72درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر
 
 
 


