
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.172.56%127              32

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.470.49-4.08%1500            331

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.781.751.71%712,495       21,886

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.29-3.45%95702,175       203,709

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.072.050.98%101437,563       894,697(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.930.930.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.622.75-4.73%1521            1,925
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.612.62-0.38%6096,238       251,382
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.35.30.00%2309            1,638
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.920.920.00%4158,062       73,452
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.581.27%246,000       73,625
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.152.150.00%35106,514       229,088
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.89-1.12%12,400         2,979
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.293.22.81%2344,074       142,018
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.151.131.77%1100            115
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.051.050.00%0-            0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.273.270.00%0-            0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.451.450.00%37133,666       190,422
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.734.62.83%131250,889     1,644,567
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.35-0.74%2821,312         28,403
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%34,566         16,666
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.351.43-5.59%68302,252     418,392
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.70.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.490.474.26%2885,550         57,087
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.122.110.47%1461,798       130,886
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.85-1.75%120,000       78,984
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.63.85%2780            2,106
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%03,602         11,238
البنك الوطني

TNBUSD1.811.83-1.09%119,303         16,838
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.70.71-1.41%1847,368       33,212
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD13.6613.015.00%2250            4,805
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%3772            355اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.131.14-0.88%137444,953     511,208لالتصاالت
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االسبوع
العملة 2017أرقام هامة حققتها بورصة فلسطين خالل العام 
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 0.82نقطة أي بنسبة 4.75نقطة مرتفعاً 582.85أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن . صفقة854دوالر نفذت من خالل 5,042,047سهم بقيمة 2,894,039بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركة فقط11شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 11مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
سهم 250,889عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول  %  2.83دينار مرتفعاً بنسبة 4.73الفلسطينية عند مستوى 

دوالر دون تغير عن اغالق 1.45هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة131دينار نفذت من خالل 1,644,567بقيمة 
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق. دوالر190,422سهم بقيمة  133,666األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  

سهم بقيمة  96,238حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن اغالق االسبوع السابق% 0.38دوالر منخفضاً بنسبة 2.61على 
.دوالر251,382

2017أرقام هامة حققتها بورصة فلسطين خالل العام 
، حيث شهد الثامن عشر من شباط للعام 2017العنوان األبرز ألحداث العام " عاماً على بدء التداول في بورصة فلسطين20"

شهدت خاللها البورصة مسارات ونجاحات . 1997عاماً على أول جلسة تداول انطلقت في العام 20مرور 2017المذكور 
اً على ذلك حافظت وتأكيد. أوصلتها الى مصافي البورصات العالمية واإلقليمية مقارنة مع حجمها الصغير وقصر تلك الفترة نسبياً 

.ميةبورصة فلسطين على أدائها بنهج ثابت ومتسارع نحو التطوير الداخلي واستحداث أفضل الممارسات العالمية اإلقلي

، فقد شهد مؤشر القدس ارتفاعا ملحوظاً بلغ ما 2016مقارنة بالعام الذي سبقه 2017وفي نظرة مقارنة سريعة حول نشاط العام 
نقطة، وقد سجل المؤشر أعلى قيمة إغالق له خالل 574.58، مغلقاً عند مستوى 2016عن إغالق العام المنصرم % 8.38نسبته 

ما 2017فيما بلغ حجم التداول خالل العام . 2016عن إغالق العام % 10.74نقطة أي بارتفاع بنسبة 587.12العام عند مستوى 
كذلك ارتفاع في عدد األسهم المتداولة بنسبة 2016عن قيم التداول للعام % 5.37مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته 469يفوق 

عن عدد الصفقات المنفذة خالل % 56.44صفة بارتفاع نسبته 53,205مليون سهم عبر 271حيث بلغت ما يقارب % 16.47
.2016العام 

قصة نجاح لالقتصاد الوطني: الوطنية موبايل في غزة
تشرين األول الماضي، انضم عشرات آالف 24في أول يومين على اطالق الوطنية موبايل خدماتها التجارية في القطاع في 

ت شبكة ، شبكة الهاتف الخليوي األحدث في فلسطين، ورغم مرور أكثر من شهرين ما زال"الوطنية موبايل"المشتركين لشبكة 
، بحسب موزعيها تغص بمئات المواطنين يوميا للحصول على الشريحة الحمراء، وحتى اآلن انضم مئات آالف المشتركين الجدد

حاجز المليون " ايلالوطنية موب"التصريحات األولية على ضوء االقبال الكبير على شرائح الشركة في القطاع ليتخطى عدد مشتركي 
وقال الرئيس . 2018مشترك تقريبا، ومن المتوقع أن يكون عدد المشتركين في ارتفاع مطرد نحو كسر سقوف أخرى خالل العام 

امين استبقنا إطالق خدماتنا التجارية في قطاع غزة بالعديد من الدراسات على مدى الع"ضرغام مرعي . التنفيذي للشركة د
هده حتى اليوم، الماضيين، وكنا نلمس انتظار الغزيين لخدماتنا، لكن ما شهدناه من اقبال في االيام االولى النطالقنا هناك، وما زلنا نش

".فاق كل التوقعات

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 4.0)حوالي 18/01–14/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 19.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(5.9)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (3.7)
قد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع ف. مليون دينار لالسبوع السابق(18.7)دينار مقارنة مع 

هم أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األس.  عقداً ( 11273)مليون سهم، نفذت من خالل ( 20.5)
ولدى مقارنة %(. 1.27)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2121.4)نقطة مقارنة مع ( 2148.3)إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة ( 48)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 134)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
.شركة( 46)قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 1.04نقطة أي بنسبة 36.42نقطة مرتفعاُ  3,531.05اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
درهم نفذت من 2,106,617,279.810سهم بقيمة     1,264,177,513جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عقد 

337,883,842.860سهم بقيمة   46,366,231صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   18,475خالل   
ا  اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليه. عن االغالق السابق% 2.368مرتفعاً  بنسبة 7.350درهم وأغلق على  

درهم منخفضاً 2.650درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر   39,937,466.870سهم بقيمة    14,903,006
.عن اغالق االسبوع السابق % 3.636بنسبة 

(EMAAR)إعمار العقارية 

ى المساهمين عل" إعمار للتطوير"أقرت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة إعمار العقارية، توزيع أرباح عوائد االكتتاب بشركة 
مليارات درهم على المساهمين خالل شهر يناير الجاري، 3وسُيقّسم المبلغ على قسمين، حيث سيتم توزيع . مليارات درهم4بواقع 

من أسهم % 20قد طرحت " إعمار العقارية"ووفق البيانات المتوفرة كانت . بينما سيتم توزيع مليار درهم خالل شهر أبريل القادم
مليون درهم، 4000مليون سهم من رأس المال البالغ 800، وهو ما يعادل 2017نوفمبر 2لالكتتاب العام في " إعمار للتطوير"

.2017نوفمبر 22درهم للسهم، وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي بتاريخ 6.03بسعر 


