
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%13                4

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.490.51-3.92%1200            138

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.741.75-0.57%2684            1,190

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.240.240.00%1004,090,362    997,876

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.981.942.06%711,159,416    2,258,924(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.930.8114.81%2365,955       82,460
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

BOPUSD2.652.66-0.38%77332,305     874,072
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.40.00%89,267         50,049
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.770.78-1.28%2041,256       45,420
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.580.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.162.093.35%51271,982       585,005
 سجاير القدس

JCCJOD0.940.913.30%84,412         5,633
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.253.27-0.61%1216,510       53,353
 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

NCIUSD1.031.030.00%0-            0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.33.251.54%24,903         16,179
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.471.470.00%69784,387       1,139,427
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.64.551.10%93160,136     1,038,080
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.31.32-1.52%4058,752         75,499
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%31,214         4,431
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.261.195.88%80371,501     454,707
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.281.280.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.75-1.82%1288            1,097
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.480.51-5.88%69239,485       164,198
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.11.43%43203,208     423,597
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.623.05%22368,000     990,896
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.821.744.60%27349,712     630,895
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.70.674.48%34674,375     458,607
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD12.8712.820.39%385              1,540
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%4997            473اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.041.11-6.31%5649,768       51,912لالتصاالت
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.02نقطة أي بنسبة 0.14نقطة منخفضاً 573.22أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت . صفقة920دوالر نفذت من خالل 10,405,661سهم بقيمة  9,259,163اإلجمالي لألسبوع المنصرم   

دينار مرتفعاً بنسبة 4.6أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط9شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 12أسعار اغالقات 

هذا واغلق سهم . صفقة93دينار نفذت من خالل 1,038,080سهم بقيمة 160,136عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول   % 1.10

اما . دوالر1,139,427سهم بقيمة  784,387دوالر دون تغير عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه     1.74باديكو على سعر 

حيث بلغ حجم التداول عليه    . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.38دوالر منخفضاً بنسبة 2.65بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر874,072سهم بقيمة  332,305

(TNB)البنك الوطني 

رفي الفلسطيني،البنك األسرع نموا في فلسطين حافظ على لقبه للعام الثالث، حامال معه رؤى إستراتيجية مختلفة عما هو موجود في السوق المص

لى شهد انجازات عديدة للبنك الوطني، كان أبرزها إيصال الجهاز المصرفي الفلسطيني إ2017العام . ليقدم تجربة مصرفية فلسطينية فريدة ومغايرة

في سابقة وطنية استطاع بنك . للبنك الوطني2017القدس وسكانها، عن هذا االنجاز وغيره اطلعنا المدير العام احمد الحاج حسن على حصاد العام 

لمدينة ألكثر من فلسطيني تحقيق انجاز وطني بافتتاحه أول فرع مصرفي عامل خلف الجدار بعد غياب المصارف الوطنية والعربية عن العمل في ا

نا فرعين منذ انطالقتنا ونحن نولي محافظة القدس اهتماما خاصا، فافتتح" وتعليقا على ذلك، قال الحاج حسن . 67عاما وبالتحديد بعد حرب العام 50

لى القدس، لكنها مفتوحة ع" ج"في الرام وحزما، لكن الوصول إلى داخل مدينة القدس ظل يراودنا، إلى أن استطعنا إيجاد منطقة داخل الجدار مصنفة 

."    وتوجهنا إلى سلطة النقد الفلسطينية وحصلنا بشكل سريع على الترخيص الالزم وباشرنا العمل

(QUDS)بنك القدس 

وبحسب بيانات . 1997، وقد أمضى واحدا من أفضل السنوات له في بورصة فلسطين منذ إدراجه في 2017سيختتم سهم بنك القدس العام الجاري 

منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية تداوالت أول يوم األحد الموافق % 72التداول اليومية للبنك في بورصة فلسطين، أظهر أن السهم صعد بنسبة 

دوالرا للسهم الواحد، بينما أغلق 1.22عند 2017وفتح بنك القدس الذي يسجل صافي أرباح الفتة خالل العام الجاري، تداوالت . 24/12/2017

2.1، البالغ 2017خالل وقت سابق من الشهر الجاري، أغلق بنك القدس عند أعلى مستوى له مسجل في . دوالر2.09تداوالت األحد الماضي عند 

دوالر أمريكي، بينما بلغ متوسط سعر السهم خالل العام 1.2يناير كانون ثاني الماضي، عند 31أدنى مستوى لسعر السهم، بلغ في . دوالر أمريكي

.دوالر أمريكي1.63الجاري وحتى نهاية تداوالت األحد الماضي 

(ISBK)البتك االسالمي الفلسطيني 

وبحسب مسح . ، ونهاية تداوالت أول مطلع األسبوع الجاري2017بين أول تداول في % 20صعد سهم شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني، بنسبة 

وحتى نهاية . دوالر أمريكي1.8لالقتصادي لبيانات التداول اليومية للبنك اإلسالمي الفلسطيني، فقد افتتح سهم البنك تعامالت العام الجاري عند 

دوالر أمريكي، فيما شهد صعودا وهبوطا خالل الشهور االثني عشر من 2.16، استقر سهم البنك عند 24/12/2017تعامالت يوم االحد الموافق 

دوالر أمريكي، بينما سجل أدنى سعر إغالق 2.34يوليو تموز الماضي، عند 10، بتاريخ 2017وسجل سهم البنك أعلى سعر إغالق في . 2017

مليون دوالر أمريكي، موزعة على 35.608وبلغت قيمة التداول على سهم البنك اإلسالمي الفلسطينين، نحو . دوالر1.8مطلع العام الجاري عند 

.عقدا أو صفقة3035

(AIB)البتك االسالمي العربي 

.  26/12/2017بين إغالق أول تعامالت العام الجاري، ونهاية تعامالت يوم االربعاء الموافق % 13.7صعد سهم البنك اإلسالمي العربي بنسبة 

.  دوالر أمريكي1.53، عند 2017وبحسب مسح لالقتصادي، استنادا إلى البيانات اليومية إلغالق سهم البنك في بورصة فلسطين، فإن السهم افتتح 

دوالر 1.74، عند 26/12/2017، تعامالت يوم األربعاء الموافق (أحد شركات مجموعة بنك فلسطين)في المقابل، أغلق سهم البنك اإلسالمي العربي 

.  مارس آذار الماضي13دوالر، بتاريخ 1.97إال أن إغالق لم يكن األعلى للسهم في إغالقات العام الجاري، بل إن أكبر إغالق للسهم بلغ . أمريكي

وبلغ عدد األسهم التي جرى . مايو أيار الماضي29دوالر، بتاريخ 1.51، نحو 2017في المقابل، بلغ أدنى إغالق لسعر السهم خالل العام الجاري 

.صفقة أو عقد1246ماليين سهم، موزعة على 3.165التداول عليها خالل العام الجاري، 
بورصة عمان

مليون دينار (8.2)مليون دينار مقارنة مع ( 6.0)حوالي 28/12–24/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار (40.9)مليون دينار مقارنة مع ( 23.9)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(27.0)لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 

أما . عقداً ( 8275)مليون سهم، نفذت من خالل ( 23.0)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق

نقطة لألسبوع ( 2129.0)نقطة مقارنة مع ( 2132.2)عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها ( 157)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.15)السابق بإرتفاع نسبته 

.شركة( 72)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 44)السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.15نقطة أي بنسبة 4.98نقطة مرتفعاً  3,370.07اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على 16,828درهم نفذت من خالل  2,295,643,032.950سهم بقيمة    1,667,026,332خاللها حجم التداول 

.  عن  االغالق السابق% 2.391منخفضاً  بنسبة 6.940درهم وأغلق على 247,529,540.930سهم بقيمة  36,101,321شركة اعمار العقارية  

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على 32,882,458.880سهم بقيمة   13,763,860اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها   

.درهم دون تغير  عن اغالق االسبوع السابق 2.380سعر  

(EMAAR)إعمار العقارية 

ي المالي، عن التى تقوم بتطوير العقارات وإدارة المشروعات العقارية في دولة اإلمارات، والمدرجة حديثا بسوق دب" إعمار للتطوير"أعلنت شركة  

كما أعلنت . 2017نوفمبر 20خالل الفترة المنتهية في ( للسهم/ درهم0.61)مليون درهـم 2449.1نتائجها المالية االفتتاحية محققة أرباحا قدرها 

مليون 1176.5، وبإيرادات قدرها 2017نوفمبر 20حتى 2017أكتوبر 1مليون درهم خالل الفترة من 343.4الشركة عن تحقيقها أرباحا قدرها  

1596.9مليون درهم مقابل 2105.8محققة أرباحا قدرها  2017يذكر أن الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر األولى . درهم

.2016مليون درهم خالل نفس الفترة من العام 


