
ABRAJUSD1.171.170.00%068                 80شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.851.850.00%2844,221          81,022  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.140.140.00%0-                0 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.91.94-2.06%66466,018        872,384

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.720.720.00%0-                0

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.82.80.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.712.73-0.73%150523,039        1,413,606  بنك فلسطين

BPCUSD4.924.93-0.20%3693               3,413 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%1369               713

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.550.58-5.17%412,000          9,478 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.441.440.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.192.14.29%187579,070        1,237,707البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.70.70.00%52,878            2,802 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.761.79-1.68%21,722            3,061

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.980.980.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.061.1-3.64%15,000            5,300الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.193.190.00%0776               2,475 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.051.07-1.87%571,513,756     1,559,073

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.995-0.20%76115,472        811,716  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.171.19-1.68%312,572          14,834 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.653.650.00%35,457            19,918

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD1.11.054.76%1100               110

PICOUSD2.31215.50%76,309            14,129شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.122.13-0.47%53,712            11,025

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.490.490.00%1749,400          34,272

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.371.323.79%641,589,959     2,111,453 بنك القدس

RSRJOD2.82.85-1.75%22,500            9,873شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.552.550.00%32,500            6,375سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.91.881.06%2715,068          28,112البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.380.39-2.56%13100,120        37,101

VOICJOD1010.3-2.91%110                 141  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.630.65-3.08%51,597            1,026

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.820.83-1.20%2050,134          41,668الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 
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 اغالق

االسبوع
العملة 532.49اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي على 

8,332,868         
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(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
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Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

عن إغالق %  0.28نقطة أي بنسبة  1.51نقطة منخفضا   532.49أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

دوالر نفذت من 8,332,868سهم بقيمة 5,104,520بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . األسبوع الماضي

شركة  15شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 5وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة749خالل 

عن اغالق االسبوع % 0.20دينار منخفضاً بنسبة 4.99أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . فقط

هذا واغلق سهم . صفقة76دينار نفذت من خالل 811,716سهم بقيمة  115,472الماضي، حيث بلغ حجم التداول 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %1.87دوالر منخفضا بنسبة 1.05باديكو على سعر

منخفضاً بنسبة 2.71اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,559,073سهم بقيمة 1,513,756

.  دوالر1,413,606سهم بقيمة 523,039حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي%0.73

حركة التداول على أسهم الشركة إيجابية : « سند»االدارة  التنفيذية لـ 

خيرة الماضية وصف الرئيس التنفيذية لشركة سند للموارد اإلنشائية حركة التداول على اسهم شركة سند خالل األيام اال

حيث . رة المقبلة من بدء تداول اسهم الشركة االسبوع الماضي باإليجابية متوقعاً أن يشهد سهم الشركة ارتفاعاً خالل الفت

ي وضعت في كان التداول جيداً وارتفاع قيمة السهم جاء حسب الخطة االستراتيجية لسند من ناحية  االلتزام  بالخطة الت

طي احتياجات والتي ستحقق أهدافها سواء على صعيد بناء مصنع االسمنت أو شركة بنيان والكسارات التي ستغ" سند"

تهم مستثمرين قطاع غزة وبالتالي هذا األمر يلعب دوراً ايجابياً وينعكس ايجاباً على أداء المستثمرين في سند بصف

طاع الصناعات استراتيجيين غالبيتهم من الشركات ويؤمنون برؤية واستراتيجية سند كشركة وحيدة بهذا الحجم في ق

.االنشائية، ما يمنحها مزيداً من التميز والنجاح

العام الماضي % 27أرباح البنوك الفلسطينية المحلية تقفز بنسبة 

مقارنة 2016، خالل العام الماضي %26.6قفزت أرباح البنوك الفلسطينية المحلية المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 

مصارف، 6، وعددها ووفق البيانات الختامية األولية، بلغ صافي أرباح البنوك الفلسطينية المحلية. مع العام السابق عليه

وتتألف البنوك المحلية في البورصة، . 2015مليون دوالر في 73.58مليون دوالر أمريكي، صعوداً من 93.15نحو 

من أربعة بنوك تجارية، وبنكين إسالميين يعمالن وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، 

.  مصارف أردنية ومصرف مصري8بنوك وافدة غير مدرجة، منها 9إضافة إلى 

2016أفضل بنك في الشرق األوسط للعام .. البنك العربي 

، وذلك ضمن استطالع أجرته 2016البنك العربي كأفضل بنك في الشرق األوسط عن العام " آسياموني"اختارت مجلة 

ومركزه ويأتي هذا االختيار ليعكس قدرة وتميز األداء العام للبنك،.المجلة ضم عدداً من بنوك منطقة الشرق األوسط

ريق الباحثين وحصد البنك العربي هذا اللقب بناًء على عدة اعتبارات من قبل ف.المالي، وأهميته في األسواق اإلقليمية

لمصرفي العالمية، وتُعنى بالقطاع المالي وا" يوروموني"، وهي إحدى إصدارات مؤسسة "آسياموني"المختص في مجلة 

قّدمها لمختلف في قارة آسيا ومقرها هونغ كونغ، حيث تضمنت تلك االعتبارات أداء البنك المتميّز، وجودة الخدمات التي ي

ة ألداء القطاعات، وقدرته على الموازنة بين حاجة العمالء وحقوق المساهمين؛ وقد تم نشر نتائج االستطالع كخالص

.ضمن عدد المجلة الذي صدر مؤخراً 2016البنوك خالل العام 

(EMAAR)اعمار العقارية 

مارس القادم، وأضافت الشركة أن 6أن موعد اجتماع مجلس االدارة سيكون يوم االثنين "  إعمار العقارية"أعلنت شركة 

، واعتماد البيانات المالية عن العام 2016مجلس االدارة سيبحث في مقترح توزيع أرباح على المساهمين عن عام 

كما سينظر المجلس خالل اجتماعه المقبل إلى التقرير السنوي لمجلس االدارة  حول.2016ديسمبر 31المنتهي في 

نقدا من % 15أنشطة الشركة خالل العام، وكذا دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد حيث يذكر ان الشركة كانت قد وزعت 

.2015راس مالها خالل العام 

(DIB)بنك دبي االسالمي 

البيانات، شكل وبحسب. احتفل بنك دبي االسالمي ، بإدراجه صكوكاً بقيمة مليار دوالر أمريكي في بورصة ناسداك دبي

مليارات دوالر، اإلصدار األكبر 5هذا اإلدراج، الذي جرى تنفيذه ضمن برنامج بنك دبي اإلسالمي إلدراج صكوك بقيمة 

ات إدراج وتابع ، أن هذا االدراج رفع القيمة اإلجمالية لعملي. لصكوك ممتازة من جانب مؤسسة مالية على مستوى العالم

مليار دوالر أمريكي، بما يتخطى أي جهة إصدار أخرى 4.25الصكوك الحالية لبنك دبي اإلسالمي في ناسداك دبي إلى 

.بدولة اإلمارات


