
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0420            491

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.490.490.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.740.57%1111,333       19,573

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.270.2412.50%62234,679       60,931

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.981.980.00%78932,584       1,838,233(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.930.930.00%0-            0
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

BOPUSD2.622.65-1.13%4269,521       182,692
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.45.40.00%614,433       77,938
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.830.777.79%61143,946     163,676
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.580.00%36,361         10,027
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.152.16-0.46%830,062         64,791
 سجاير القدس

JCCJOD0.90.94-4.26%810,934       13,880
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.233.25-0.62%1936,361       117,270
 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

NCIUSD1.051.031.94%21,662         1,745
 التأمين الوطنية

NICUSD3.273.3-0.91%25,119         16,739
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%1200            415
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.431.47-2.72%1141,789,864    2,643,674
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.64.60.00%5329,532       191,064
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.32.31%3538,314         50,419
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%05,347         19,517
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.351.267.14%151643,004     872,393
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.284.69%3379,600     706,979
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.70.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.520.488.33%61184,713       131,092
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.112.13-0.94%40179,895     378,887
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.72.70.00%56,700         17,511
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.811.82-0.55%7425,978     769,168
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%1400            1,800
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.730.74.29%43135,688     96,912
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD12.8712.870.00%9300            5,446
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%51,648         758اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.111.046.73%107212,462     229,948لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
العملة

% 0.26 مرتفعاً بنسبة 574.72 اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي عند مستوى 2018مع بداية 

عن اغلق االسبوع السابق

فلسطين بورصة عضو
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Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.26نقطة أي بنسبة 1.50نقطة مرتفعاً 574.72أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة937دوالر نفذت من خالل 8,683,967سهم بقيمة  5,531,060التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

4.6أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركات  بينما انخفضت أسعار إغالق 10ارتفعت أسعار اغالقات 

هذا . صفقة53دينار نفذت من خالل 191,064سهم بقيمة 29,532دينار دون تغير عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول 

سهم 1,789,864عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 2.72دوالر منخفضاً بنسبة 1.43واغلق سهم باديكو على سعر 

. عن إغالق األسبوع الماضي % 1.13دوالر منخفضاً بنسبة 2.62اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر2,643,674بقيمة  

.دوالر182,692سهم بقيمة  69,521حيث بلغ حجم التداول عليه 

2018بورصة فلسطين تعّدل عينة مؤشر القدس للعام 

ل أنه وبناء على المنهجية السنوية المتبعة فقد تم تعدي02/01/2018أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم الثالثاء 

حيث تقوم البورصة مع نهاية كل عام بمراجعة شاملة للشركات المدرجة الختيار عينة . 2018عينة الشركات المكونة لمؤشر القدس للعام 

%  75.85شركة مدرجة، وتمثل العينة المختارة لهذا العام ما نسبته 48شركة من أصل 15المؤشر وفق معادلة االحتساب، بحيث تضم العينة 

01/01/2017رة بين وأشار عويضه إلى أّن احتساب العينة تّم باالستناد إلى نشاط تداول الشركات للفت. من القيمة السوقية للشركات المدرجة

حيث % 6.87فقد أكد عويضه أن المؤشر قد شهد خالل هذه الفترة ارتفاعاً بنسبة 2017وحول أداء مؤشر القدس للعام . 18/12/2017ولغاية 

نقطة أي بارتفاع بنسبة 587.12وقد سجل المؤشر أعلى قيمة إغالق له خالل هذه الفترة عند مستوى . نقطة566.56أغلق عند مستوى 

مليون 373قيمة تداول بلغت ما يقارب 2018الى ذلك فقد حققت الشركات المكونة لمؤشر القدس لعام . 2016عن إغالق العام % 10.74

.18/12/2017صفقة حتى 48412مليون سهم نفذت من خالل 216دوالر أمريكي بعدد أسهم متداولة بلغ ما يربو على 

2017مليون دوالر أصول سلطة النقد الفلسطينية االحتياطية بنهاية 446

.2017مليون دوالر في نهاية 446.3ارتفعت إجمالي األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية إلى 

.  2016مليون دوالر في ديسمبر كانون أول 312.8مليون دوالر، من 133.5وصعدت االصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 

مليون دوالر في الفترة المقابلة 206.2مليون دوالر نهاية الشهر الماضي، ارتفاعا من 344.1وبلغت احتياطات سلطة النقد من العملة األجنبية 

357.3، كان شهر يونيو حزيران، اعلى االشهر من حيث مستوى توفر االحتياطات من العملة االجنبية، بــ 2017وفي . من العام السابق له

102.2متها اإلجمالية وتملك سلطة النقد الفلسطينية احتياطات أخرى تحت بند سندات مستثمرة خارج فلسطين، بلغت قي. مليون دوالر امريكي

، خالل لقاء مع إعالميين بينهم مراسل 2017كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قال في أكتوبر الماضي . مليون دوالر

.مليار دوالر أمريكي1.5االقتصادي، أن احتياطات النقد األجنبي للعمالت الرسمية في فلسطين تبلغ قرابة 

بورصة عمان

مليون دينار (6.0)مليون دينار مقارنة مع ( 3.6)حوالي 04/01–31/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 14.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(39.2)لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 

مليون سهم، نفذت من ( 16.2)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(23.9)

نقطة ( 2125.1)أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 8037)خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع %(. 0.33)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2132.2)مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم( 56)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 141)والبالغ عددها 

.شركة( 53)

سوق دبي

جلسات 3تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 2.77نقطة أي بنسبة 93.50نقطة مرتفعاً  3,463.57اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم 12,300درهم نفذت من خالل  1,286,245,705.870سهم بقيمة    892,624,663تداول بلغ خاللها حجم التداول 

.%  6.772مرتفعاً  بنسبة 7.410درهم وأغلق على 144,363,596.740سهم بقيمة  19,752,448التداول على شركة اعمار العقارية  

درهم، هذا واغلق 26,200,742.420سهم بقيمة   10,784,648اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق

.عن اغالق االسبوع السابق % 2.941درهم مرتفعاً بنسبة 2.450سهم شركة ارابتك على سعر  

(GULFNAV)الخليج للمالحة 

على إصدار برنامج صكوك 28/012/2017قالت شركة الخليج للمالحة إن مجلس اإلدراة وافق خالل اجتماعه يوم الخميس الماضي الموافق 

شركة، في وأوضحت ال. مليون دوالر على عدة مراحل وفق جدول زمني يعتمد على مشاريع التوسعة االستراتيجية للشركة250إسالمية بقيمة 

مليار درهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1بيان لسوق دبي المالي، أن مجلس اإلدارة وافق أيضاً على زيادة رأسمال الشركة إلى 

كما وافق المجلس على استكمال العمل، مع مراعاة إعطاء األولوية لزيادة رأس المال إلتاحة. مليون درهم سعر ودون عالوة إصدار448.3

.الفرصة لمساهمي الشركة في زيادة حصتهم برأسمال الشركة، أو تداول حقوق األولوية

(DIC)دبي لالستثمار 

وأشارت الشركة، . 2018من ديسمبر الماضي ميزانية عام 25قالت شركة دبي لالستثمار إن مجلس إدارتها ناقش خالل اجتماعه المنعقد في 

ركة، في وكشفت الش. في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن مجلس اإلدارة وافق خالل االجتماع على جميع المسائل المدرجة في جدول األعمال

وكانت عمومية الشركة اعتمدت، في . مليون درهم350.36، لتبلغ %5وقت سابق، عن زيادة أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 

%.49حالياً إلى ما ال يزيد عن % 35في رأسمالها من ( األجانب)نهاية نوفمبر الماضي، زيادة نسبة مساهمة غير المواطنين 


