
ABRAJUSD1.171.170.00%654                 63شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.551.531.31%2344,700          69,285  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.140.140.00%0-                0 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD4.944.940.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.881.9-1.05%39313,110        591,113

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.730.730.00%2500               515

ARABJOD0.810.810.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.30.30.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.822.820.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%55,400            18,279بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.852.753.64%91284,726        788,301  بنك فلسطين

BPCUSD4.954.83.13%51,670            8,184 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.361.360.00%12119,842        229,962

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%11,503            4,240

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.60.61-1.64%1130               110 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.591.590.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD1.921.844.35%172444,778        837,638البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.680.7-2.86%26,279            6,022 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.81.84-2.17%1511,178          19,970

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD0.911.01-9.90%58,000            7,640 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.70.70.00%0-                0

NCIUSD1.121.120.00%12,115            2,369الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.23.20.00%611,067          34,604 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.281.252.40%23,400            6,138

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.121.15-2.61%1918,877          21,323

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.540.540.00%0-                0

PALTELJOD4.974.98-0.20%132113,145        794,024  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.341.36-1.47%3944,079          59,749 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%24,309            15,512

  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
PIICJOD2.152.2-2.27%31,175            3,524

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.550.541.85%513,000          9,944

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.271.242.42%3771,892          90,534 بنك القدس

RSRJOD2.852.95-3.39%18,151            32,765شركة مصايف رام هللا

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.453.450.00%0-                0

TNBUSD1.891.95-3.08%96,363            11,802البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.390.390.00%15,000            1,950

VOICJOD9.819.810.00%4144               1,992  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.750.750.00%0296               222

شركة موبايل الوطنية 

الفلسطينية لالتصاالت
WATANIYAUSD0.840.85-1.18%77164,093        137,760

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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 اغالق

االسبوع
العملة 2016 مليار دوالر القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين نهاية العام 3.39
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(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.35نقطة أي بنسبة 1.88نقطة مرتفعاً 537.00أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة717دوالر نفذت من خالل 3,805,533سهم بقيمة 1,708976التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.97أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط12شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت من خالل 794,024سهم بقيمة  113,145عن إغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.20دينار منخفضاً بنسبة 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %2.61دوالر منخفضاً بنسبة 1.12هذا واغلق سهم باديكو على سعر. صفقة132

عن إغالق األسبوع % 3.64دوالر مرتفعاً بنسبة 2.85اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر21,323سهم بقيمة 18,877

. دوالر788,301سهم بقيمة 284,726حيث بلغ حجم التداول عليه . الماضي

2016مليار دوالر القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين نهاية العام3.39

مليار دوالر أمريكي مقارنة 3.39لتبلغ نحو % 1.53بنسبة 2016ارتفعت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة فلسطين في نهاية العام 

سهم حتى 323,817,327حيث تم تداول % 32.86كما ارتفع عدد األسهم المتداولة بنسبة . مليار دوالر سجلت نهاية العام الماضي3.33مع 

بنسبة 2016، فيما ارتفعت قيمة األسهم المتداولة للعام 2015سهم نهاية العام 175,229,463مقارنة بما مجموعه 2016نهاية العام 

مليون دوالر تم تداولها في العام 320.38مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 445.15ما قيمته 2016حيث بلغت حتى نهاية العام % 38.94

2015.

بنك فلسطين أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي

فلسطين الشهيرة بمجال المال واألعمال والصناعة المصرفية، وضمن تصنيفها السنوي للبنوك حول العالم بنكThe Bankerمنحت مجلة 

ؤسسة مصرفية جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي، وذلك في سابقة هي األولى على مستوى الوطن العربي، الذي تنال فيه م

وتأتي هذه التصنيفات التي ".2016أفضل بنك في فلسطين للعام "كما حصل البنك على جائزة ثانية ضمن . 2016عربية هذه الجائزة للعام 

المحلي واالقليمي خالل حصل عليها البنك تتويجاً لرياديته في تطوير الخدمات المصرفية وتوسعها وتلبيتها الحتياجات عمالئه على المستوى

ي األعوام ضمن منظومة شاملة ألخالقيات المهنة والقيم المتعارف عليها، والذي يأتي تباعاً مع اإلنجازات التي حققها البنك ف2016العام 

.لتستمر المجلة بتصنيف البنك كأفضل بنك في فلسطين على مدار السنوات الماضية. السابقة

بورصة عمان

مليون دينار 30.7مليون دينار مقارنة مع 7.1حوالي 12/01–08/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون 122.6مليون دينار مقارنة مع 35.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %76.7لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

مليون سهم، نفذت من خالل 38.6أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

نقطة مقارنة مع 2,176.9أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقداً 19,070

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.25نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته 2,171.4

 .شركة53شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 65شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 158

سوق دبي

جلسات 5تم عقد. عن إغالق األسبوع السابق% 2.56نقطة أي بنسبة 92.73نقطة مرتفعاً 3,720.59اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ 57,100درهم نفذت من خالل  6,262,253,976سهم بقيمة  6,004,415,195تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالي 

عن % 3.654مرتفعاً بنسبة 7.660درهم وأغلق على 273,649,385سهم بقيمة 36,083,599حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم 738,812,168سهم بقيمة 514,619,349اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . االغالق السابق

%.9.559مرتفعاً بنسبة  1.490شركة ارابتك على سعر 

(EMAAR)إعمار العقارية 

". استيتدبي هيلز"المرحلة الثالثة من فلل سيدرا، التي تقع على مقربة من ملعب الغولف ضمن مشروع " إعمار العقارية"أطلقت شركة 

وأشارت . 2020أنه سيتم تسليم فلل المشروع للمالك في منتصف العام " البيان االقتصادي"حسبما أوردت صحيفة –وأوضحت الشركة 

مليون درهم، فيما تبدأ أسعار الفلل 3.4قدم مربعة حوالي 3102غرف والبالغة مساحتها اإلجمالية 3الشركة إلى أن سعر الفلل المكونة في 

مليون درهم، بينما تبدأ أسعار الفلل 3.8قدما مربعة حوالي 3523و 3237غرف التي تتراوح مساحتها اإلجمالية ما بين 4المكونة من 

.مليون درهم4.6قدما مربعة حوالي 4283و 3757غرف والتي تتراوح مساحتها ما بين 5المكونة من 

(DAMAC)دماك العقارية 

مليار درهم  في منطقة سوليدير في 1.1البالغة تكلفته ''داماك تاور''، عن اكتمال وبدء تسليم الشقق في برج''داماك العقارية''أعلنت شركة 

إم ''وشركة '' زمان إنتربراي''تولت تصميم البرج، بينما قامت شركة المقاوالت الرئيسية '' إرجا جروب''واشارت الشركة إلى أن شركة .بيروت

شقة فاخرة، وتتنوع وحدات المشروع بين 183طابقاً ويضم  28ويتألف البرج من .بأعمال التنفيذ الرئيسية للبرج'' إي إم تك''وشركة '' إي بي

.االستوديو وشقق مكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، ويحتوي أيضاً على مواقف للسيارات، ومنطقة استقبال الضيوف

(AMANAT)ِامانات 

من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي ـ شركة مساهمة مغلقة % 13.18قالت شركة أمانات القابضة، إنها أتمت االستحواذ على حصة نسبتها 

97ما يُعادل )مليون لاير سعودي؛ 363.85وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم األربعاء، أن صفقة االستحواذ تمت مقابل .سعودية

ديسمبر الماضي، على فرصة استثمارية في مجال الرعاية 19وكان مجلس إدارة أمانات القابضة وافق، في اجتماعه المنعقد في (.مليون دوالر

.الصحية


