
ABRAJUSD1.171.170.00%0-                0شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.641.546.49%176351,415        558,057  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 
APICUSD1.91.890.53%118471,289        891,097

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.730.730.00%0-                0

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.822.820.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.742.71.48%6591,503          248,717  بنك فلسطين

BPCUSD4.944.940.00%0-                0 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%14123,287        238,246

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.620.620.00%0-                0 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.581.580.00%22,000            3,160العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.191.9611.73%252703,454        1,527,660البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.70.70.00%115,020            4,870 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.761.760.00%0-                0

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.010.992.02%1411               415 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.11.10.00%0-                0الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.153.19-1.25%22,386            7,516 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.091.062.83%82429,387        458,807

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.54-7.41%31,040            737

PALTELJOD54.853.09%138276,151        1,938,429  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.271.33-4.51%49101,683        136,227 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD1.051.050.00%0-                0

PICOUSD220.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.12.023.96%44,640            13,567

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.520.520.00%1238,750          28,421

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.241.221.64%2455,479          68,165 بنك القدس

RSRJOD2.852.850.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%05,500            18,975

TNBUSD1.981.838.20%6652,746          99,003البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.370.370.00%22,900            1,075

VOICJOD10.310.032.69%3243               3,525  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.690.690.00%0-                0

شركة موبايل الوطنية 

الفلسطينية لالتصاالت
WATANIYAUSD0.850.823.66%4059,248          49,803

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
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 بورصة فلسطين
  

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي%  2.93نقطة أي بنسبة  15.27نقطة مرتفعا  536.45أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة 1,064دوالر نفذت من خالل  6,296,473سهم بقيمة  2,778,532التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار  5أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة  فقط 3شركة بينما انخفضت أسعار إغالق  12ارتفعت أسعار اغالقات 

 138دينار نفذت من خالل  1,938,429سهم بقيمة   276,151، حيث بلغ حجم التداول %3.09مرتفعاً عن إغالق االسبوع الماضي بنسبة 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %2.83دوالر مرتفعا  بنسبة  1.09هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة

عن إغالق األسبوع 1.48%مرتفعا بنسبة  2.74اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 458,807سهم بقيمة  429,387

 . دوالر 248,716.83سهم بقيمة  91,503حيث بلغ حجم التداول عليه . الماضي
  

 29يفتتح في الظاهرية فرعه الـ" اإلسالمي الفلسطيني"
  

افتتح البنك اإلسالمي الفلسطيني فرعه التاسع والعشرين في مدينة الظاهرية والسادس في محافظة الخليل،  وبحضور ممثلين عن الجهات 

حيث ان نشاط البنك اإلسالمي الفلسطيني . والمؤسسات االقتصادية والمجتمعية في المدينة ولفيف من رجال األعمال والشخصيات االعتبارية

فرعاً ومكتباً من  29وتنوع منتجاته ومساهماته وخدماته المصرفية اإلسالمية، وتفرعه في جميع المحافظات سيما النائية منها، والتي تضم 

فرعاً ومكتباً لجميع المصارف على مستوى فلسطين، ودور  ذلك االنتشار في تشجيع االستثمار في تلك المناطق وتشغيل األيدي  309إجمالي 

 العاملة وتحفيز النهوض بالمشاريع الصغيرة
  

 بورصة عمان
  

مليون  179.9مليون دينار مقارنة مع  179.9حوالي  02/02 – 29/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

 30.8مليون دينار مقارنة مع  899.4، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %2,816.4دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، نفذت من خالل  188أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق

نقطة مقارنة مع  2,177.9أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقدا 14,788

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.81نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته  2,160.6

  .شركة 62شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  61شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  160
  

 صبيح المصري يتمم صفقة شراء اسهم الحريري في البنك العربي
  

تم بيع اسهم شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ والمملوكة من قبل عائلة الحريري في البنك العربي الى مجموعة من المستثمرين األردنيين 

ووفقا لمصادر مطلعة على مجريات الصفقة فان حصة عائلة   .والعرب بقيادة المستثمر صبيح المصري رئيس مجلس ادارة البنك العربي

مليار دوالر الى  1.12من أسهم البنك العربي انتقلت ملكيتها مقابل % 20سهم والتي تشكل ما يقارب 127,096,290الحريري والبالغة 

 .مستثمر يترأسها صبيح المصري والذي قاد عملية التفاوض مع عائلة الحريري40مجموعة تضمما يقارب 
  

 سوق دبي
 

جلسات  5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.629نقطة أي بنسبة  59.06نقطة مرتفعا   3,682.81اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ 36,755درهم نفذت من خالل   4,919,936,816االجمالي  سهم بقيمة   3,027,017,203تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن االغالق % 4مرتفعا بنسبة  7.54درهم وأغلق على  349,714,798سهم بقيمة  46,636,028حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك  175,789,232سهم بقيمة  127,891,364اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . السابق

 .دون اي تغير  1.35على سعر 
  
  
  

 الترقب يسيطر على مستثمري أسواق اإلمارات جراء تأخر اإلفصاحات
  

أن تواصل حالة الترقب السيطرة على المتعاملين خالل األسبوع الجاري في أسواق اإلمارات؛ بسبب تأخر الكشف عن نتائج شركات قيادية 

إن التراجعات التي تعرضت لها مؤشرات أسواق اإلمارات وعلى األخص دبي الذي شهد أكبر وتيرة تراجع . بالربع الرابع من العام الماضي

 .أشهر كان لها عدة أسباب، أبرزها األداء الفاتر لألسهم القيادية التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى اآلن 4في 
  

 (EMAAR)اعمار  
مليون درهم كدخل للشركة خالل الفترة  301بينت شركة  اعمار ان  المخصص المالي المتعلق بحادثة حريق فندق العنوان بدبي وقدره 

، وذلك بعد 2015وأوضحت الشركة أنها ألغت هذا المخصص الذي تم اضافته في البيانات المالية للشركة عام  .2016ديسمبر  31المنتهية في 

 .مليار درهم 1.22للحصول على تعويضات قيمتها " للتأمين  أورينت"توقيعها اتفاقية التسوية مع شركة 
وأنها ستطرح المبيعات ".إعمار الجنوب"الذي تطوره الشركة في " 2اوربانا "اوضحت شركة إعمار العقارية ، أنها ستطرح مبيعات منازل 

دفعات تبلغ نسبة كل منها  7، الفتة إلى أنها ستتيح للمستثمرين سداد "خور دبي"، و "دبي هيلز استيت"، و مشروع "إعمار سكوير"في مركز 

 .2019، وعلى أن يتم تسليمه للمالك نهاية 2008وأشارت إلى أنها ستبدأ بعمليات اإلنشاء في المشروع بداية %  10
  
  
 


