
ABRAJUSD1.151.17-1.71%31,013            1,165شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.961.855.95%3663,590          119,397  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 
APICUSD1.931.91.58%57191,751        364,362

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.70.72-2.78%32,836            2,800

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

BOPUSD2.722.710.37%79190,403        518,869  بنك فلسطين

BPCUSD4.934.920.20%31,167            5,753 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%0-                0

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.540.55-1.82%1014,230          10,945 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.511.444.86%72,460            3,663العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.22.190.46%139435,731        957,959البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.70.70.00%93,533            3,446 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.751.76-0.57%32,100            3,675

 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

NCIUSD1.061.060.00%0-                0الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.13.19-2.82%31,099            3,374 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.280.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.061.050.95%2994,287          99,564

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD54.990.20%153289,387        2,040,550  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.141.17-2.56%2223,262          26,708 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.653.650.00%02,936            10,716

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD1.051.1-4.55%1500               525

PICOUSD2.52.318.23%57,750            19,000شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.271.270.00%0-                0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.12.12-0.94%11,250            3,702

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.490.490.00%1680,800          57,471

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.41.372.19%77248,493        340,599 بنك القدس

RSRJOD2.82.80.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.62.551.96%13,000            7,800سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.91.90.00%92,612            4,963البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.360.38-5.26%57,472            2,723

VOICJOD10100.00%23,000            42,313  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.630.630.00%1176               111

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.830.821.22%1517,592          14,581الفلسطينية 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 %0.54 نقطة مرتفعاً بنسبة 535.37اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي على 
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(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
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Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع %  .0.54نقطة أي بنسبة 2.88نقطة مرتفعاً 535.37أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

.  صفقة689دوالر نفذت من خالل 4,666,735سهم بقيمة 1,692,430بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي

أغلق سهم شركة . شركات  فقط9شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 11وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.20دينار مرتفعاً بنسبة 5االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

دوالر مرتفعاً بنسبة 1.06هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة153دينار نفذت من خالل 2,040550سهم بقيمة  289,387

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر99,564سهم بقيمة 94,287عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 0.95%

سهم 190,403حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.37مرتفعاً بنسبة 2.72فلسطين، فقد اغلق على 

.  دوالر518,869بقيمة 

طالقطاع المصرفي الفلسطيني من بين األفضل على مستوى الشرق األوس: المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

ملقاة على كاهلها فحسب، تكتسب المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، أهمية استثنائية في الحالة الفلسطينية، ليس لفرادة المهام ال

ث تعمل على تعزيز حي. بل ولدورها في استكمال شبكة األمان المالي الفلسطيني لتحقيق االستقرار المالي المصرفي الفلسطيني

عضاء حيث إن استقرار وسالمة النظام المصرفي الفلسطيني وتشجيع االدخار، وتوفير الحماية ألموال المودعين لدى البنوك األ

اجة ، بمبادرة من سلطة النقد، وذلك في أعقاب األزمة العالمية في ذلك العام، وانطالقا من الح2008فكرة انشائها برزت في العام 

المصرفي، بغية لوجود نظام ضمان ودائع فاعل في فلسطين، يساهم في استقرار النظام المالي والمصرفي، ويعزز الثقة بالقطاع

. استكمال شبكة األمان المالي في فلسطين

لمركزيالقطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع باالستقرار والمتانة والتطور وأولويتنا إنجاز قانون البنك ا: سلطة النقد 

طويلة، جهوداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في االرتقاء باالقتصاد الوطني،حيث ان سلطة النقد بذلت عبر سنوات

ع المصرفي في و بات القطا. كبيرة لتطوير القطاع المصرفي، وجعله مواكباً ألفضل ما في العالم على صعيد العمل المصرفي

، وهذا بشهادة فلسطين، يتمتع باالستقرار والمتانة والتطور، وهو قادر على مواجهة المخاطر والصدمات المتوقعة وغير المتوقعة

في تنفيذ وأشار إلى أن سلطة النقد، اتخذت مجموعة اإلجراءات والتدابير لجهة النهوض بهذا القطاع، تمثلت. المؤسسات الدولية

د األدنى خطة معالجة البنوك الضعيفة، شملت مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة واالندماج بين المصارف، اضافة إلى رفع الح

.لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين، على مدار السنوات السابقة وبشكل تدريجي

بورصة عمان

9.6مليون دينار مقارنة مع 6.3حوالي 09/03–05/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار 31.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %34.0مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

29.5د بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فق. مليون دينار لالسبوع السابق47.9مقارنة مع 

ق أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغال.عقدا16,593مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار %. 0.52نقطة لألسبوع السابق بارنخفاض نسبته 2.215.3نقطة مقارنة مع 2,203.9هذا األسبوع إلى 

شركة قد 70شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 166اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة62أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 1.77نقطة أي بنسبة  63.49نقطة منخفضا  3,520.17اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل 2,247,398,574االجمالي  سهم بقيمة  1,360,653,187جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عقد 

درهم وأغلق على 190,580,188سهم بقيمة 25,809,329صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 19,800

207,103,829اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 3.675منخفضا بنسبة 7.340

% .1.889مرتفعاً بنسبة 0.917درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 191,917,170سهم بقيمة 

(DFM)سوق دبي المالي 

وتمتلك .، وللمرة األولى بين أسواق المال اإلقليمية( ETF)أعلن سوق دبي المالي عن إطالق منصة تداول صناديق المؤشرات  

ة صناع المنصة الجديدة حزمة من القواعد التنظيمية مع أطر داعمة لنشاط مختلف المتعاملين على صناديق المؤشرات وبخاص

ة مفتوحة ومدرجة والصناديق االستثمارية المتداولة عبارة عن صناديق استثماري.السوق والمشاركين المعتمدين وموفري السيولة

يولة سلة ومتداولة في السوق، تجمع بين ميزات صندوق المؤشر والسهم، حيث تعكس سيولة صناديق االستثمار المتداولة س

.األسهم المتعاقد عليها التي يتم بناء عليها إنشاء هذه الصناديق

(EMAAR)إعمار العقارية 

، 2016من رأس المال عن عام % 15أوصى مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

مليار 7.16مليار درهم تقريباً، موزعاً على نحو 7.16ويبلغ رأسمال الشركة .مليار درهم1.07فلساً للسهم، وبقيمة 15بواقع 

.سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم


