
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%068                82

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.50.4219.05%4100              66

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.684.17%1814,753         25,425

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.30.34-11.76%88532,349         163,150

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.66.34.76%235                  326

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.272.270.00%88300,514         676,102(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%3507              522العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.682.680.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.612.63-0.76%74429,826       1,117,964
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.40.00%0-              0
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD2.12.10.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.830.86-3.49%1185,464         102,298
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.222.33-4.72%84,600           10,609
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.232.230.00%4439,515           87,509
 سجاير القدس

JCCJOD0.930.94-1.06%25                  6
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.353.46-3.18%31,038           3,627
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.38-5.26%52,341           843
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.441.384.35%1300              432
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.870.88-1.14%46,576           8,147والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.950.950.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD4.494.255.65%2612,683         54,078
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.511.510.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.521.454.83%180269,183         396,928
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.824.85-0.62%6835,688         241,833
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.411.42-0.70%4231,762           44,017
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.7-1.35%31,937           7,141
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.380.00%22163,000       222,473
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.311.310.00%1400              739
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.772.8-1.07%26,000           23,413
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.462.17%26183,312         116,907
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.132.130.00%2653,000         112,464
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.9-4.48%11,016           3,969
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.62.65-1.89%24,589           11,931
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.252.55-11.76%814,755         35,197
البنك الوطني

TNBUSD1.921.95-1.54%105,600           10,857
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.584.51.78%1500              2,290
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.490.66-25.76%59135,996       74,571
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.814.80.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.460.460.00%3244              112
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.041.021.96%100312,941       320,354لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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اغالق 
االسبوع

العملة %0.22 نقطة مرتفعاً بنسبة 589.25أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

عضو بورصة فلسطين

935

عدد 
الصفقات

الرمز
اسم الشركة

االسبوع
 السابق

عدد االسهم 
المتداولة

4.35%MIC

التغير

19.05%AHC

5.65%

3,876,384           

NIC

الشركات االكثر ارتفاعا

4.76%

4.83%

الشركات االكثر انخفاضا

UCI

WATANYIA

PALTEL

587.44
586.58

585.53
584.61

589.25

582

584

586

588

590

592

594

25-Feb-18 26-Feb-18 27-Feb-18 28-Feb-18 01-Mar-18

BOP
28.84%

APIC
17.44%

PADICO
10.24%

WATANYIA
8.26%

PALTEL
6.24%

Others
28.98%

(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value

AIG
20.08%

BOP
16.22%

WATANYIA
11.81%

APIC
11.34%

PADICO
10.16%

Others
30.40%

(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

عن إغالق % 0.22نقطة أي بنسبة 1.31نقطة مرتفعاً 589.25أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
دوالر 3,876,384سهم بقيمة   2,650,597بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . األسبوع الماضي
شركات بينما انخفضت أسعار 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة935نفذت من خالل 

عن % 0.62دينار منخفضاً بنسبة 4.82أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط17إغالق 
.  صفقة68دينار نفذت من خالل 241,833سهم بقيمة 35,688اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول   

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم % 4.83دوالر مرتفعاً بنسبة 1.52هذا واغلق سهم باديكو على سعر 
دوالر 2.61اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر396,928سهم بقيمة 269,183التداول عليه   
سهم بقيمة 429,826حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن اغالق االسبوع السابق%0.76منخفضاً بنسبة 
.دوالر1,117,964

2018العالمية لعام GLOMOترشيح مجموعة االتصاالت الفلسطينية لنيل جائزة 

، خالل مؤتمر برشلونة العالمي 2018العالمية لعام GLOMOُرشحت مجموعة االتصاالت الفلسطينية لنيل جائزة 

ات الهواتف للهاتف الجوال، وذلك عن فئة االبتكار في التعليم االلكتروني، والتي تصدر عن اتحاد مشغلي وشرك
ومات والذي يعتبر من أهم المنصات العالمية المختصة في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلGSMAالمحمولة 

ذات والذي يعقد بشكل سنوي في مدينة برشلونة، بحضور عدد كبير من مشغلي الهواتف النقالة والشركات
إن : "GSMAكة وقد صرح مايكل أوهارا، الرئيس التنفيذي للتسويق في االتحاد العالمي للهواتف المتحر. االختصاص

لهاتف النقال تقدم للمنظمات واألفراد من جميع أنحاء العالم فرصة لعرض كيفية استمرار تكنولوجيا اGLOMOجائزة 

إن قائمة كما هو الحال دائما، إن التطويرات عالية جدا، لذا ف". في إلهام مستويات جديدة من اإلبداع واالبتكار واإلنجاز
الكشف اليوم هي إنجاز كبير في حد ذاته، ونتمنى حظا سعيدا لجميع المرشحين ونتطلع إلىGLOMOالمرشحين ل 

". عن الفائزين خالل المؤتمر 

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين تباشر في طرح أسهمها لالكتتاب االولي العام

وحددت فترة باشرت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة بطرح أسهمها لالكتتاب األولي العام
م 22/3/2018م وحتى مساء يوم الخميس الموافق 25/2/2018االكتتاب اعتباراً من صباح يوم األحد الموافق 

البنك : وهيوذلك من خالل البنوك اإلسالمية العاملة في السوق الفلسطيني انسجاماً مع هويتها المؤسسية اإلسالمية
لبنوك اإلسالمي العربي، والبنك اإلسالمي الفلسطيني ومصرف الصفا وذلك من خالل كافة الفروع المنتشرة ل

من % 23سهم من أسهمها لالكتتاب األولي العام أي ما نسبته ( 1,840,000)حيث طـرحت الشركة . المذكورة
سهم أي ما ( 6,160,000)سهم حيث كان المؤسسون قد اكتتبوا ب ( 8,000,000)راس المال المصرح به البالغ 

ويذكر بان شركة تمكين . من راس المال المصرح به، بقيمة اسمية دوالر امريكي للسهم الواحد% 77نسبته 
ى رأسها الفلسطينية للتأمين أسست بمبادرة من مجموعة من رجال االعمال والمؤسسات والشركات الفلسطينية عل

تأمين من مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وهيئة التقاعد الفلسطينية، وحصلت الشركة على إجازة مزاولة اعمال ال
لتقدم حلول وخدمات التأمين وفقاً ألحكام الشريعة 2018هيئة سوق راس المال الفلسطينية في مطلع العام الحالي 

.اإلسالمية الغراء من خالل شبكة من الفروع والمكاتب والوكالء

بورصة عمان

مليون دينار ( 7.2)حوالي 22/02–18/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع %(7.4)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع ( 6.7)مقارنة مع 
تها أما عدد األسهم المتداولة التي سجل. مليون دينار لألسبوع السابق( 33.5)مليون دينار مقارنة مع ( 35.9)حوالي 

أما عن مستويات . عقداً ( 13522)مليون سهم، نفذت من خالل ( 22.3)البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 
نقطة مقارنة مع ( 2271.1)األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %(. 2.02)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 2226.2)
شركة قد أظهرت ارتفاعاً في ( 51)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 68)أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

عن إغالق % 2.36نقطة أي بنسبة 77.56نقطة منخفضاً  3,208.98اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
1,360,638,517سهم بقيمة  941,973,855جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . األسبوع السابق

سهم بقيمة   44,847,82صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   15,045درهم نفذت من خالل  
اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق% 1.896منخفضاً بنسبة 6.210درهم وأغلق على 281,584,758

درهم، هذا واغلق سهم شركة 22,484,511.470سهم بقيمة 9,082,003القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 
.عن اغالق االسبوع السابق % 0.410درهم مرتفعاً بنسبة 2.450ارابتك على سعر  


