
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%2109            131

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.430.47-8.51%24,094         2,542

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.771.78-0.56%109,088         15,842

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.280.00%33183,500       51,335

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.112.071.93%710,374         21,628(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.93-4.30%67,545         9,054
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

BOPUSD2.612.610.00%4553,039       137,389
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.395.31.70%66,379         33,973
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.920.920.00%0-            0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.60.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.182.151.40%40470,049       1,008,602
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.880.00%22,000         2,482
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.363.292.13%2021,051       70,132
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.151.150.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.70.5918.64%2268,341       61,696والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.021.05-2.86%1500            510
 التأمين الوطنية

NICUSD3.313.271.22%1350,171       165,570
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.441.45-0.69%7106,500       151,243
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%1140            91العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.654.73-1.69%116645,927     4,241,304
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.340.00%2020,813         27,754
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.361.350.74%41149,768     201,792
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

PRICOJOD0.490.490.00%47298,662       198,380
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.142.120.94%1639,184       83,454
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.70.00%54,000         10,800
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.781.81-1.66%53,330         5,947
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.70.70.00%718,882       13,249
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.3413.664.98%1837            16,929
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%82,740         1,260اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.091.13-3.54%69103,486     114,334لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
العملة توزيعات نقدية توصية مجلس ادارة شركة ترست العالمية للتأمين% 20 أسهم مجانية و %50

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

. عن إغالق األسبوع الماضي% 0.77نقطة أي بنسبة 4.50نقطة منخفضاً 578.35أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة552دوالر نفذت من خالل 6,647,426سهم بقيمة  2,280,509بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركات فقط8شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 9مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

سهم 645,927عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول  %  1.69دينار منخفضاً بنسبة 4.65الفلسطينية عند مستوى 

عن % 0.69دوالر منخفضاً بنسبة 1.44هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة116دينار نفذت من خالل 4,241,304بقيمة 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد . دوالر151,243سهم بقيمة  106,500اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  

.دوالر137,389سهم بقيمة 53,039حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.61اغلق على 

توزيعات نقدية توصية مجلس ادارة شركة ترست العالمية للتأمين% 20أسهم مجانية و % 50

لكل سهم و ارباح % 50تم رفع توصية من قبل مجلس ادارة شركة ترست العالمية للتأمين للموافقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة 

من . مليون دوالر15مليون دوالر إلى 10حيث تم إقرار زيادة رأس مال الشركة من . من القيمة اإلسمية للسهم% 20نقدية بنسبة 

موعدا لعقد 10/04/2018و الموافقة عليها، وتم تحديد تاريخ 31/12/2017ناحية اخرى تم مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 

.اجتماع الهيئة العامة للشركة العادي وغير العادي

2018ويرسخ مبدأ التطوير للعام 2017قطاع األوراق المالية الفلسطيني يستعرض أهم انجازات العام 

ي المدير ، الجهات الرسمية الممثلة لقطاع األوراق المالية الفلسطيني ممثلة بالسيد براق النابلس22/01/2018أعلنت اليوم االثنين 

جازات التي حققها العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والسيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن جملة من اإلن

، وذلك 2018وكذلك أهم التطلعات التي يسعى القطاع لتحقيقها خالل العام الجاري 2017قطاع األوراق المالية خالل العام المنصرم 

قاء موسع مع وقد جاء هذا اإلعالن عبر ل. في ظل األوضاع االقتصادية والسياسية السائدة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

: ومن هذه اإلنجازات ما يلي .  ممثلي وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية تم عقده في فندق الملينيوم في مدينة رام هللا

. تطوير األنظمة اإللكترونية وإعادة الهيكلة -

(.PEX APP)إطالق تطبيق بورصة فلسطين -

تطلقا خدمات الجيل الثالثجوال و الوطنية موبايل 

ل الثالث الخلوية أطلقت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال و شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت ، خدمات الجي

االتصاالت حيث أن هذه الخدمة تعتمد على السرعة في نقل البيانات والمعلومات، وتساهم بقوة في تحسين خدمات. بشكل تجاري 

مة والخارجية الحالية، وتقديم كل ما هو مميز الستخدامات االنترنت المختلفة ويسهم بشكل أساسي بتوفيره قي كافة األماكن العا

ام صناعات برمجية وتعتبر خدمات الجيل الثالث هامة جًدا على صعيد التكنولوجيا في فلسطين، حيث أنها ستمهد الطريق أم. تحديداً 

، مما مميزة، إضافة إلى منح القطاعين العام والخاص ورواد اإلعالم االجتماعي، فرص مميزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

ب الوقت في اختيار يساعد في تحسين وتطوير القطاعات المختلفة، بما فيها التجارة وتسهيل سبل التواصل مع العالم الخارجي، وكس

.  البضائع وسرعة شحنها ونقلها

(WATANIYA)موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 

، حيث تم 23/01/2018إجتماعاً غير عادياً بتاريخ WATANIYAعقدت الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 

دوالر / مليون سهم 35.00مليون دوالر، من خالل طرح 293.00مليون دوالر إلى 258.00إقرار زيادة رأس مال الشركة من 

امة غير لالكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة وكما بتاريخ اجتماع الهيئة الع

.العادي

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 7.8)حوالي 25/01–21/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 38.9)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(96.6)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (4.0)

قد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع ف. مليون دينار لالسبوع السابق(19.8)دينار مقارنة مع 

هم أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األس.  عقداً ( 10852)مليون سهم، نفذت من خالل ( 27.0)

ولدى مقارنة %(. 1.95)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2148.3)نقطة مقارنة مع ( 2190.2)إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة ( 55)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 144)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 51)قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.77نقطة أي بنسبة 62.40نقطة منخفضاً  3,468.65اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

15,106درهم نفذت من خالل  1,830,986,414.050سهم بقيمة  1,193,179,239جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5

6.870درهم وأغلق على 362,944,173.720سهم بقيمة 51,219,203صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة  15,242,881اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها  . عن االغالق السابق% 6.531منخفضاً  بنسبة 

عن اغالق االسبوع % 0.377درهم مرتفعاً بنسبة 2.660درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  40,574,474.830

.السابق 


