
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%1245            287

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.570.63-9.52%42,230         1,850

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.712.34%26210,240     361,833

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.240.240.00%50197,483       45,817

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.911.90.53%30242,315       459,183(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.9-5.56%1014,320       18,209
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.622.620.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.62.513.59%71422,271     1,059,583
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.15.88%20684,620     3,424,503
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.760.734.11%2592,233       96,497
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.580.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.062.050.49%47682,293       1,389,123
 سجاير القدس

JCCJOD0.950.941.06%415,262       20,125
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.023.020.00%310,354       31,269
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.021.06-3.77%11,111         1,133
 التأمين الوطنية

NICUSD3.253.28-0.91%69,905         33,267
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.51.50.00%76266,867       389,297
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.554.550.00%6041,403       264,629
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.321.34-1.49%2041,160         53,726
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.171.160.86%1099,886       115,508
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.281.280.00%0400            722
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.852.792.15%274,977,327  20,006,603
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.490.490.00%1340,300         27,887
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.0221.00%35106,928     214,395
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.452.450.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.741.79-2.79%177,409         12,882
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.660.660.00%1255,250       35,818
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD12.8212.15.95%2014,221       256,908
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%4861            406اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.0717.00%87198,302     203,729لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله
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 اغالق

االسبوع
العملة عدد من الصفقات في بورصة فلسطين ترفع قيمة تداوالت البورصة

فلسطين بورصة عضو
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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 التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.44نقطة أي بنسبة 8.05نقطة مرتفعاً 568.17أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت . صفقة752دوالر نفذت من خالل 48,373,570سهم بقيمة     13,493,101اإلجمالي لألسبوع المنصرم   

منخفضاً بنسبة 4.54أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط11شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 10أسعار اغالقات 

هذا واغلق سهم باديكو . صفقة57دينار نفذت من خالل 752,972سهم بقيمة 117,136عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول  %  0.22

. دوالر439,259سهم بقيمة  298,563عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه    % 1.33دوالر منخفضا بنسبة 1.48على سعر 

547,100حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن إغالق األسبوع الماضي % 1.59دوالر مرتفعاً بنسبة 2.55اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر1,368,988سهم بقيمة  

2018نسخة مكررة والعين على 2017أداء االقتصاد الفلسطيني في 

، بحيث سار بنفس 2016، لم يطرأ عليه تغيرات جوهرية ولم يتميز عن حالته في 2017قال الخبير االقتصادي ، إن أداء االقتصاد الفلسطيني خالل 

مو اطؤ معدالت النوأوضح ، ان االسباب الرئيسية وراء تكرار حالة االقتصادي الفلسطيني خالل هذا العام مقارنة مع العام الماضي، تعود الى تب. الوتيرة

وكانت . ام الماضيتقريباً، اضافة لعدم وجود تغيير على مؤشرات معدالت البطالة والفقر في فلسطين التي ارتفعت عن الع% 2.5التي وصلت تقريبا الى 

في الضفة الغربية، % 19، بمعدل %29.2، بلغت 2017معطيات رسمية فلسطينية كشفت مؤخراً، أن نسبة البطالة في فلسطين حتى الربع الثالث 

ألف في الضفة الغربية، علماً ان نسبة 169ألفا منهم في قطاع غزة، و244ألفا، 412.800وبلغ عدد العاطلين عن العمل . في قطاع غزة% 46.6و

.في غزة% 41بينما % 26.5بلغت 2016البطالة في الضفة خالل 

الوطنية موبايل ستطلق خدمات الجيل الثالث خالل أسابيع

ألسابيع القليلة ضرغام مرعي، أن الوطنية ستطلق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية خالل ا. صرح الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د

ة تطابق غربية وبجودالمقبلة، بعد أن وشكت على االنتهاء من بناء أحدث شبكة حسب أحدث تكنولوجيا متوفرة عالمياً بتغطية تشمل جميع أنحاء الضفة ال

في هذا السياق، و.  جاء ذلك في معرض اجابته على بعض األسئلة الصحفية المتعلقة باطالق خدمات الجيل الثالث. أفضل وأحدث المواصفات العالمية

وأوضح أن الشركة . "نحن في المراحل األخيرة من بناء شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية" ضرغام مرعي. قال الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل د

تلبي رغبات قبلة والتي ستضع اللمسات الفنية األخيرة قبل إطالق خدمات الجيل الثالث تجاريا في الضفة الغربية، والذي سيكون في األسابيع القليلة الم

لسطين نافذة جديدة لفالمواطنين بشكل كامل، وهي حق للشعب الفلسطيني كسائر شعوب العالم أجمع، لنواكب التكنولوجيا العالمية بشكل مستمر ولتكون

ددات الالزمة عالم موسى، على جهودها الكبيرة لتأمين التر. مرعي بدور الحكومة الفلسطينية، وخاصة وزارة االتصاالت بقيادة د. وأشاد د. على العالم

.الطالق خدمات الجيل الثالث وتذليل العقبات امام هذا المشروع الذي طال انتظاره

"2017اكسبوتك "افتتاح فعاليات معرض فلسطين التكنولوجي 

لرئيس التنفيذي يحيى السلقان، وا" بيتا"تتح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عالم موسى، ورئيس مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات 

وعة االتصاالت برعاية من مجم" بيتا"لمجموعة االتصاالت عمار العكر، فعاليات معرض اسبوع فلسطين التكنولوجي في مدينة رام هللا، والذي تنظمه 

د اإلصرار الفلسطيني وأكد موسى، أن تنظيم المعرض أسوة بالمؤتمر التكنولوجي للعام الرابع عشر على التوالي، أمرا في غاية األهمية، يجس. الفلسطينية

ة للتواصل مع ونوه إلى حيوية مساهمة هذا القطاع في شتى ميادين الحياة، معتبرا أن المعرض بمثابة منصة حيوي. على النجاح، وتجاوز كافة المعيقات

قصص واعتبر أن المعرض بمثابة عرس تكنولوجي يفتح الباب أمام الشركات لعرض. الجمهور، وعرض انجازات الشركات العاملة في هذا القطاع

.نجاحها، وربطها مع الشركات الدولية

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع (7.4)مليون دينار مقارنة مع ( 3.7)حوالي 14/12–10/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لالسبوع (37.1)مليون دينار مقارنة مع ( 18.3)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(50.7)السابق وبنسبة إنخفاض 

أما عن . عقداً ( 10482)مليون سهم، نفذت من خالل ( 17.4)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق ( 2108.7)نقطة مقارنة مع ( 2147.2)مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد ( 147)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 1.82)بإرتفاع نسبته 

.شركة( 48)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 57)تبين بأن 

2017لندن تختار البنك العربي بنك العام في الشرق األوسط للعام 

وسط للعام ، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن، البنك العربي لقب بنك العام في الشرق األ( The Banker)منحت مجلة ذا بانكر

وتعتبر مجلة ذا .  مصرفاً من حول العالم120وذلك في حفل خاص اقيم مؤخراً في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلين عن 2017

عاماً 90بانكر واحدة من أعرق المجالت المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم حيث تشكل اصداراتها الشهرية منذ ما يقارب

لمعايير المتخصصة ويأتي منح هيئة التحكيم في المجلة هذا اللقب للبنك العربي بناء على مجموعة من ا. مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية

. والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه واالستراتيجية التي يتبناها باالضافة الى مجموعة من المعايير المتخصصة األخرى

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.12نقطة أي بنسبة 38.06نقطة منخفضاً  3,355.40اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على 21,498درهم نفذت من خالل  2,845,879,177.450سهم بقيمة   1,587,665,224خاللها حجم التداول  

. عن  االغالق السابق% 10.091منخفضاً  بنسبة 6.95درهم وأغلق على  472,900,730.630سهم بقيمة  65,495,372شركة اعمار العقارية   

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  45,181,513.370سهم بقيمة  18,461,469اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها  

.درهم دون تغير  عن اغالق االسبوع السابق 2.390

(GFH)مجموعة جي إف إتش المالية 

مليون متر 25بمساحات تصل إلى ( Land Banks)أكدت مجموعة جي إف إتش المالية على أنها استحوذت على حصة األغلبية في محفظة لألراضي 

مليار دوالر على المدى المتوسط والطويل من 1.2ولفتت المجموعة إلى أنه من المتوقع أن تحقق المحفظة قيمة تتجاوز مقدارها . 2017مربع خالل عام 

راتيجية مع أطرف وأضافت المجموعة انها تقوم حالياً بالنظر في إبرام شراكات است. خالل تواجدها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والهند، وأفريقيا

.دولية ومحلية، بما في ذلك خيار اإلدراج في سوق األوراق المالية


