
ABRAJUSD1.171.170.00%21,432            1,675شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.692.90%135,000          35,049

AIBUSD1.641.65-0.61%127,503            12,286  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.160.156.67%23152,117        24,349 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.691.661.81%1014,251          24,103

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.70.682.94%75,901            5,725

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.41-0.41%1300               1,016بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.462.47-0.40%135395,267        967,861  بنك فلسطين

BPCUSD5.145.130.19%42,148            10,956 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

GMCJOD0.530.521.92%17230,800        175,221 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.571.65-4.85%21,710            2,818العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.142.054.39%3888,318          190,122البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.940.940.00%95,919            7,509 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.861.728.14%3241,185          74,712

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.140.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.670.670.00%0-                0

NCIUSD1.091.14-4.39%21,550            1,690الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD330.00%21,554            4,662 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.251.222.46%3191,620,653     1,995,451

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.694.680.21%112167,867        1,110,458  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.091.14-4.39%116216,586        238,952 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.97-2.06%665,410          62,140

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.31.254.00%38,412            15,436

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%25,393            17,115

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.470.48-2.08%2380,355          54,453

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.421.54-7.79%111461,746        723,863 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.72.575.06%27824,388        2,218,452سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0290               951

TNBUSD1.731.75-1.14%16115,855        200,294البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.480.456.67%37113,523        53,451

VOICJOD10100.00%15                   71  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.510.53-3.77%2272               139

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.950.950.00%92144,714        139,479الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 
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االسبوع
العملة اتفاق تعاون استراتيجي بين صندوق االستثمار الفلسطيني وشركة مجموعة المناصير األردنية 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.55نقطة أي بنسبة 2.9نقطة مرتفعاً 528.75أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة1,164دوالر نفذت من خالل 8,370,456سهم بقيمة 4,810,424اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

%  0.21دينار مرتفغاً بنسبة 4.69أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط11شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 13اغالقات  

هذا واغلق سهم باديكو على . صفقة112دينار نفذت من خالل 1,110,458سهم بقيمة   167,867عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول 

اما . دوالر1,995,451سهم بقيمة 1,620,653عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %2.46دوالر مرتفعاً بنسبة 1.25سعر 

سهم 395,267حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.40منخفضاً بنسبة 2.46بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.  دوالر967,861بقيمة 

2017في الربع األول % 27أرباح البنوك الفلسطينية تصعد 

كانت أرباح البنوك المحلية .مليون دوالر أمريكي25.3، إلى %27.1صعدت أرباح البنوك الفلسطينية، خالل الربع األول من العام الجاري، بنسبة 

%  49ى واستحوذ بنك فلسطين عل.مليون دوالر أمريكي، استناداً إلى إفصاحات بورصة فلسطين19.9فلسطين، بلغت في الربع األول من العام الماضي 

مليون دوالر، مقارنة مع 12.346من إجمالي أرباح البنوك الفلسطينية المحلية، خالل الربع األول من العام الجاري، بإجمالي أرباح صافية بلغت 

مليون دوالر، مقارنة مع 3.941وجاء بنك القدس في المرتبة الثانية، كأعلى صافي أرباح في الربع األول من العام الجاري، بـ .مليون دوالر10.397

8و( منها ثالثة إسالمية)مصارف محلية 7بنكاً، منها 15ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من .2016مليون دوالر في الفترة المناظرة من 2.344

ع األول من العام الجاري، بـ وسجل البنك اإلسالمي الفلسطيني ثالث أعلى بنك محلي تحقيقاً لألرباح في الرب(.سبعة بنوك أردنية وبنك مصري)بنوك وافدة 

مليون دوالر 2.774رابعاً، جاء البنك الوطني بصافي أرباح بلغت .2016مليون دوالر في الربع األول 2.490مليون دوالر، مقارنة مع 3.038

في أرباح مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي واحتل البنك اإلسالمي العربي المرتبة الخامسة، بإجمالي صا2.534أمريكي، صعوداً من 

سادساً، جاء بنك االستثمار الفلسطيني، الذي حسن من .2016مليون دوالر في الربع المقابل من 1.548مليون دوالر أمريكي، صعوداً من 2.250بلغت 

وال تشمل أرباح البنوك المحلية، .2016ألف دوالر في الفترة المقابلة من 587ألف دوالر في الربع األول من العام الجاري، مقارنة مع 978أرباحه إلى 

.الذي افتتح خالل وقت سابق من سبتمبر أيلول الماضي( بنك إسالمي)النتائج المالية لبنك الصفا 

اتفاق تعاون استراتيجي بين صندوق االستثمار الفلسطيني وشركة مجموعة المناصير األردنية

ركة مجموعة اتفاق تعاون استراتيجي مع ش" شركة أسواق للمحافظ االستثمارية"وقّع صندوق االستثمار الفلسطيني من خالل ذراعه االستثماري 

الستثمارية من الفوائد االمناصير االردنية نتج عنه دخول االخيرة كشريك استراتيجي للصندوق في شركة سند للموارد االنشائية، بما يحقق حزمةً كبيرةً 

ضمن االتفاقية شراء نسبٍة من وسيتم تنفيذ صفقات بيع دورية من خالل بورصة فلسطين، حيث تت.والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على االقتصاد الوطني

مليون دوالر، بحسب الشروط المنصوص عليها في االتفاق، وضمن الفترة 46أسهم تملكها شركة أسواق في شركة سند في صفقٍة ستبلغ قيمتها حوالي 

شقاء العرب مما وصّرح رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني بأن من أهم فوائد هذه االتفاقية جذب المستثمرين من األ.الزمنية المحددة فيه

مة شركة عربية أردنية كما أن هذا االستثمار يعني مساه. سيقود إلى تنشيط االقتصاد الوطني وزيادة التعاون والتكامل بين االقتصاد الفلسطيني والعربي

تراتيجية لشركة سند كما أشار  رئيس مجلس االدارة الى أن هذه الشراكة ستعزز القدرات التقنية واالس.كبرى ورائدة في بناء وتطوير االقتصاد الفلسطيني

مليون دوالر خالل االعوام القادمة والذي يأتي في مقدمته بناء مصنع االسمنت 350بما يساعدها في تنفيذ برنامجها االستثماري الطموح والذي يزيد عن 

.الفلسطيني الذي يعتبر من أهم المشاريع الوطنية

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع 7.6مليون دينار مقارنة مع 8.6حوالي 11/05–07/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . مليون دينار لالسبوع السابق30.6مليون دينار مقارنة مع 43، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %12.6السابق وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات األسعار، فقد .عقدا18,811مليون سهم، نفذت من خالل 39.3عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  نسبته 2,162.3نقطة مقارنة مع 2,158.9انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد 62شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 154ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.16

.شركة71أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.01نقطة أي بنسبة  0.46نقطة مرتفعاً 3,420.19اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 17,943درهم نفذت من خالل 1,469,075,067سهم بقيمة  1,203,647,817خاللها حجم التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق.% 2.885مرتفعاً بنسبة 7.49درهم وأغلق على 320,423,064سهم بقيمة 43,336,068اعمار العقارية 

ممخفضاً بنسبة 0.770درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر168,955,551سهم بقيمة 219,636,504القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

7.229. %

(GFH)جي إف إتش 

حيث إن هذه الزيادة 2017مليار دوالر خالل عام 6إلى 5مليار دوالر حاليًا إلى ما بين 3.5تستهدف شركة جي اف اتش  زيادة حجم أصولها المدارة من 

ي بقيمة المالمرهونة بإتمام عدة استحواذات في قطاعي الخدمات المالية والبنية التحتية و  أن المجموعة تدرس صفقة استحواذ إلى اثنتين في القطاع

صفقات استحواذ أخري تحت الدراسة في مجال البنية 4إلى 3مليون دوالر خالل العام الحالي حيث  أن هناك أيًضا ما بين 200و100تترواح بين 

.مليون دوالر300إلى 200التحتية واألصول االستيراتيجية بقيمة تترواح من 

(DANA)دانة غاز 

وبحسب .2016، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام %81.8بنسبة 2017أظهرت البيانات المالية لشركة  دانة غاز ارتفاع أرباح الربع األول من عام 

في الربع األول من ( ماليين دوالر6)مليون درهم 22، مقابل أرباح بقيمة (مليون دوالر10.9)مليون درهم 40النتائج، بلغت أرباح الشركة خالل الفترة 

؛ وفقاً 2016مليون درهم في الربع األول من عام 301مليون درهم، مقابل 432لتصل إلى % 43.5وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة .العام الماضي

مليون درهم في الربع األول من 48مليون درهم، مقابل 37لتصل إلى % 22.9للبيانات المالية للشركة تراجعت التكاليف التشغيلية لدى الشركة بنسبة 

.العام السابق


