
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-             0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.490.490.00%0-             0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.750.00%2649,243        88,146

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.277.41%160919,663        266,808

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.051.983.54%115621,587        1,239,293(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

AZIZAJOD2.752.624.96%120               78
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%11,000          3,385
  بنك فلسطين

BOPUSD2.622.620.00%81193,834      504,112
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.35.4-1.85%544,087        232,570
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-             0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-             0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.920.8310.84%3255,986        68,627
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.580.00%11,780          2,812
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.152.150.00%3237,112          78,464
 سجاير القدس

JCCJOD0.890.9-1.11%33,882          4,865
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.23.23-0.93%622,231        70,679
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-             0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-             0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.131.084.63%1100             113
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-             0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.051.050.00%0-             0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.273.270.00%0-             0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-             0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.451.431.40%55138,017        196,113
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-             0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.64.60.00%4252,152        337,521
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.351.331.50%2642,052          55,057
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-             0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.431.355.93%114569,406      789,778
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-             0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-             0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.72.70.00%0-             0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.52-9.62%79262,748        178,598
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-             0
 بنك القدس

QUDSUSD2.112.110.00%20100,220      210,696
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-             0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.62.7-3.70%710,000        26,000
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-             0
البنك الوطني

TNBUSD1.831.811.10%610,978        20,034
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-             0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.710.73-2.74%1734,184        24,179
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD13.0112.871.09%1275             5,046
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.460.00%4472             222اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.141.112.70%168344,577      389,920لالتصاالت
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االسبوع
العملة عن اغالق االسبوع السابق% 0.59 مرتفعاً بنسبة 578.10اغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي عند مستوى 
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بورصة فلسطين

بلا  حماا الفاداو  . لا  غغا ق األسابوع الما ا % 0.59نقطاة أ  بنسابة 3.38نقطاة مرفعااا  578.10أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحاال  للا  
ول  مسفويات األساار فقد ارفعاات أسااار . صعقة1003دوالر نعذت م  خ   4,793,117سها بقيمة   3,515,606اإلممال  لألسبوع المنصرا  

دينار دو  فغيار لا  اغا ق 4.6أغلق سها شركة االفصاالت العلسطينية لند مسفوى . شركات فقط6شركات  بينما انخع ت أساار غغ ق 11اغ قات 
1.45هذا واغلق سها باديكو للا  ساار . صعقة42دينار نعذت م  خ   337,521سها بقيمة 52,152االسبوع السابق ، حيث بل  حما الفداو     

اماا بالنسابة لساها . دوالر196,113سها بقيماة  138,017ل  اغ ق األسبوع الما  ، وقد بل  حما الفداو  لليه      % 1.40دوالر مرفعاا  بنسبة 
.دوالر504,112سها بقيمة  193,834حيث بل  حما الفداو  لليه  . دوالر دو  فغير ل  اغ ق االسبوع السابق2.62بنك فلسطي ، فقد اغلق لل  

2017شركات تداولت أسهمها في بورصة فلسطين خالل 7قائمة أكثر 
  أسها كما أ  القيمة السوقية إلممال. شركة مدرمة ف  بورصة فلسطي  فداوالفها خ   الااا الما  ، بنسب نشاط مفباي  لل  أسهمها48أغلقت 

وخ   الااا الما   . 2016مقارنة مع % 14.7، بنسبة صاود 2017مليار دوالر بنهاية 3.891الشركات المدرمة ف  بورصة فلسطي ، بلغت 
.مليو  دوالر469ألف صعقة أو لقد، بقيمة غممالية 53.2مليو  سها موزلة لل  271.163، بل  لدد األسها الف  مرى الفداو  لليها، 2017

م  غممال  القيمة السوقية ألسها الشركات المدرمة % 58.5شركات مدرمة ف  بورصة فلسطي  فشك  قيمفها السوقية 7وبحسب مسح االقفصاد ، فإ  
 م  العلسطين ، والشركة ، واالفصاالت العلسطينية، وبنك فلسطي ، والبنك اإلس(باديكو)شركة فلسطي  للفنمية واالسفثمار : والشركات السبع، ه . كافة

مليار دوالر، أكبرها 2.274ع، وبل  غممال  القيمة السوقية للشركات السب. ، وبنك االسفثمار العلسطين ، وبنك القدس(أيبك)الاربية العلسطينية ل سفثمار 
م  غممال  قيمة % 77.1وشكلت قيمة األسها الف  مرى الفداو  لليها للشركات السبع، نحو . مليو  دوالر أمريك 850شركة االفصاالت العلسطينية بـ 

مليو  دوالر أمريك ، م  غممال  قيمة 362.5وبل  غممال  قيمة فداوالت الشركات السبع، نحو . الفداوالت لل  غممال  أسها الشركات ف  البورصة
مليو  سها، م  غممال  لدد األسها 183.6وبل  لدد األسها المفداو  لليها للشركات السبع، . مليو  دوالر469البال  48الفداوالت للشركات الـ 
.مليو  سها271المفداو  لليها البال  

صندوق االستثمار يوسع نشاطاته بقطاع الطاقة المتجددة
الكهرباء م  إلنفاج" نور فلسطي "قا  رئيس مملس غدارة صندوق االسفثمار العلسطين ، محمد مصطع ، غ  الصندوق قطع شوطا كبيرا ف  برنامج 

وأ ح مصطع  خ   حديثه مع برنامج . مليو  دوالر200غل  50الطاقة الشمسية فيما ألل  أنه قرر فوسيع نشاطافه ف  قطاع الطاقة المفمددة م  
المحطات المفوسطة قطع شوطا كبيرا ف  انشاء مممولة م " نور فلسطي "المملة االقفصادية الذ  يبث لبر فلعزيو  فلسطي  أ  الصندوق لبر برنامج 

ناك مخططا وقا  غ  ه. ميغاواط وذلك ف  النويامة بأريحا وطوباس وفيمني  مشيرا غل  البرنامج سيسفمر ف  انشاء  محطات ا افية8-7الحما بطاقة 
وأ اف مصطع  أ  حدود برنامج نور فلسطي  . ميغاواط ف  قطالغزة وأخرى ف  ال عة الغربية50إلنشاء محطات بطاقة " نور فلسطي " م  

.مليو  دوالر200مليو  غل  50فوسات غذ قرر مملس غدارة الصندوق فوسيع نشاطافه ف  قطاع الطاقة المفمددة ف  كافة محافظات الوط  م  

بورصة عمان
مليو  دينار لألسبوع (3.6)مليو  دينار مقارنة مع ( 3.7)حوال  11/01–07/01بل  الماد  اليوم  لحما الفداو  ف  بورصة لما  خ   العفرة م  

مليو  دينار ل سبوع (14.50)مليو  دينار مقارنة مع ( 18.7)، وقد بل  حما الفداو  اإلممال  لهذا األسبوع حوال  %(2.9)السابق وبنسبة ارفعاع 
أما ل  مسفويات . لقدا  ( 9775)مليو  سها، نعذت م  خ   ( 18.3)أما لدد األسها المفداولة الف  سملفها البورصة خ   هذا األسبوع فقد بل  . السابق

نقطة لألسبوع السابق ( 2125.1)نقطة مقارنة مع ( 2121.4)األساار، فقد غنخعض الرقا القياس  الااا ألساار األسها إلغ ق هذا األسبوع غل  
شركة مع غغ قافها السابقة، فقد ( 146)ولدى مقارنة أساار اإلغ ق للشركات المفداولة أسهمها لهذا األسبوع والبال  لددها %(. 0.18)بانخعاض نسبفه 

.شركة( 60)شركة قد أظهرت ارفعالا  ف  أساار أسهمها، بينما انخع ت أساار أسها ( 46)فبي  بأ  

سوق دبي
ملسات فداو  5فا لقد . ل  غغ ق األسبوع السابق% 0.90نقطة أ  بنسبة 31.06نقطة منخع ا   3,494.63اغلق المؤشر الااا لسوق دب  لل  

صعقة، وقد بل  حما الفداو  لل  21,868درها نعذت م  خ    2,268,990,288سها بقيمة    1,655,690,421بل  خ لها حما الفداو  
اما . ل  االغ ق السابق% 3.104منخع ا  بنسبة 7.18درها وأغلق لل  193,920,029سها بقيمة  26,677,404شركة المار الاقارية  

2.75درها، هذا واغلق سها شركة ارابفك لل  سار  148,075,186سها بقيمة   55,738,929شركة ارابفك القاب ة فقد بل  حما الفداو  لليها 
.ل  اغ ق االسبوع السابق % 12.245درها مرفعاا  بنسبة 

(EMAAR)إعمار العقارية 
ات سفحقاقارفعات وفيرة مكاسب سها غلمار الاقارية، ف  شهر يناير المار ، وسط فوقاات باسفمرار نمو األرباح السنوية رغا ظهور فحديات م  اال

ب سوقية ، فخ   ملسات األول  م  الشهر المار ، حقق سها الشركة مكاس"مباشر"وبحسب غحصائية ألدفها . ال ريبية أماا باض شركافها الفاباة
ويأف  هذا النشاط للسها بالفزام  مع بلوغ %. 6.05مليار درها، بارفعاع 525.69مليارات درها، وذلك باد وصو  القيمة السوقية غل  3ففماوز الـ 

كة لعفرة وففزام  هذه االرفعالات مع فوقاات غيمابية ألرباح الشر. مليار درها بالنسبة لشركة غلمار الاقارية4.7مفوسط الفوقاات لألرباح الصافية نحو 
.2016مقارنة بالعفرة نعسها م  لاا % 8مليار درها مرفعاة بنسبة 1.74الربع الرابع م  الااا الما  ، والف  بل  مفوسطها نحو 

(UPP)االتحاد العقارية 
م  أسها % 5.68اسفحوذت لل  % 100الفاباة لها والف  فمفلكها بنسبة " يو ب  ب  كابيفا  ل سفثمار"أ  شركة " االفحاد الاقارية"أللنت مممولة 

وفاد غحدى أبرز شركات الفطوير الاقار  ف  السوق المصرية، 2005وكانت شركة بالا هيلز للفامير قد فأسست ف  الااا . شركة بالا هيلز للفامير
وفافبر محعظة . مااتوفركز بشك  رئيس  لل  فطوير المشاريع السكنية والفمارية المفكاملة، والمد  الصغيرة، والممفماات الح رية، والعنادق، و المنف

بالا "وف ا محعظة مشاريع. مليو  مفر مربع41األرا   الماهزة ل سفثمار الف  فمفلكها الشركة حاليا  م  أكبر المحافظ ف  مصر، وفص  مساحفها غل  
مليو  مفر مربع مفوزلة ف  مميع أنحاء 27مشرولا  لقاريا  ف  مراح  مخفلعة م  الفطوير، وفبل  مساحفها اإلممالية أكثر م  26الحالية " هيلز للفامير

.مصر


