
ABRAJUSD1.191.171.71%3182               215شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.61.525.26%1465,100          103,036  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.230.1827.78%58325,684        64,540 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.71.70.00%92468,611        792,365

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.710.710.00%41,935            1,924

ARABJOD0.770.770.00%0200               217 المستثمرون العرب

AREJOD0.290.290.00%01,000            409المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%1500               1,876 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%23,000            10,155بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.442.45-0.41%1081,351,734     3,291,509  بنك فلسطين

BPCUSD55.13-2.53%94,323            21,615 بيرزيت لألدوية

العربية الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVOJOD1.371.370.00%0-                0

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-                0

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.540.531.89%15,000            3,808 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.441.430.70%1500               720العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.172.150.93%2768,342          147,906البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.920.97-5.15%77,511            10,028 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.781.84-3.26%1469,022          123,200

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.410.43-4.65%1500               205

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.140.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.650.67-2.99%150                 46

NCIUSD1.081.034.85%26,000            6,475الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD330.00%32,162            6,486 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.31.30.00%1741,058,349     1,355,075

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.684.7-0.43%8077,282          509,073  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.11.081.85%2927,378          30,005 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%01,759            6,332

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%0-                0

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.331.330.00%1100               188

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%81,000            3,173

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.480.00%1743,450          29,309

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.411.40.71%52110,281        153,660 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%311,643          44,339شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.72.70.00%34,015            10,807سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-                0

TNBUSD1.711.75-2.29%138,263            14,224البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.560.4621.74%97426,662        225,930

VOICJOD10.25102.50%2600               8,674  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.490.490.00%0176               86

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.960.951.05%62148,812        141,079الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0
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 اغالق

االسبوع
العملة   نقطة529.72أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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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% 0.08نقطة أي بنسبة 0.45نقطة منخفضاً 529.72أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة889دوالر نفذت من خالل 7,118,690سهم بقيمة  4,301,1026التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.68أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 12ارتفعت أسعار اغالقات 

80دينار نفذت من خالل 509,073سهم بقيمة  77,282عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.43دينار منخفضاً بنسبة 

سهم 1,058,349دوالر دون أي تغير عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة

.  عن إغالق األسبوع الماضي%0.41دوالر منخفضاً بنسبة 2.44اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,355,075بقيمة  

.  دوالر3,291,509سهم بقيمة 1,351,734حيث بلغ حجم التداول عليه 

محافظا سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي العراقي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم وتطوير العمل المصرفي

، مذكرة تفاهم ، في مقر السفارة العراقية في العاصمة األردنية عمانوقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية ومحافظ البنك المركزي العراقي

وحضر توقيع االتفاقية سفيرة جمهورية العراق لدى عمان .وتعاون مشترك بين الجانبين لدعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كال البلدين

وتقضي مذكرة التفاهم بتعزيز العالقة .، والملحق التجاري للسفارة الفلسطينية في عمان ، ومساعد محافظ سلطة النقد لشؤون االستقرار المالي

مكافحة غسل القائمة بين دولة فلسطين وجمهورية العراق في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية وتحقيق االستقرار المالي و

كما .ستقرار المالياألموال بما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وبما يسهم في تحقيق أهداف الجانبين المتعلقة باال

إلى تبادل تنص المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بتطوير العمل المالي والمصرفي وتطوير الكادر الوظيفي، إضافة

وتقدم محافظ سلطة النقد بالشكر للبنك .والمعلومات المتعلقة بالتشريعات المصرفية والمالية النافذة والمعايير والمتطلبات الرقابية في كال البلدين

ل ة وتطوير العمالمركزي العراقي على تعاونه مع سلطة النقد، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار توثيق التعاون في المجاالت الرقابي

.االتجمهورية العراق ودعهما لفلسطين في كافة المجالمصرفي في كل من البلدين الشقيقين، مشيداً بالعالقات التاريخية مع

بورصة عمان

مليون دينار 7.2مليون دينار مقارنة مع 6.4حوالي 06/08–06/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار 36مليون دينار مقارنة مع 32.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %10.9لألسبوع السابق وبنسبة  انخفاض  

.عقدا12,895مليون سهم، نفذت من خالل 26.2أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق
نقطة 2,179.2نقطة مقارنة مع2,164.2أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع 154ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.69لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

..شركة81شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.44نقطة أي بنسبة 48.37نقطة مرتفاً 3,400.10اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول 25,822درهم نفذت من خالل 2,336,854,025سهم بقيمة  2,056,773,152تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن االغالق .% 5.571مرتفعاً بنسبة 7.580درهم وأغلق على 748,052,736سهم بقيمة 100,470,112على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك 77,219,207سهم بقيمة 101,163,917اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . السابق

% .0.392مرتفعا  بنسبة  0.769على سعر

(GFH)جي إف إتش 

على شعاع بينت مجموعة جي إف إتش  إن عدم الحصول على الموافقات الرقابية األولية حتى اآلن وراء قرار االنسحاب من صفقة االستحواذ

ضاً من عملية وأوضحت المجموعة أن عدم االتفاق مع شعاع كابيتال على األساسيات المتعلقة بالصفقة كان من أسباب االنسحاب أي.كابيتال

ا لالستحواذ على وأكدت المجموعةعلى أن استراتيجيته.حيث  إن الطرفين اتفقا على تأجيل المباحثات والصفقة في الوقت الراهن.االستحواذ

.مؤسسات مالية مازالت قائمة

DAMAC))داماك العقارية 
، أو "داماك هيلز"ألف درهم عند شراء عقار من عقاراتها في مشروع 500انها ستتيح للعمالء وفورات تصل إلى " داماك"اوضحت شركة 

اني وأوضحت الشركة أن هذا العرض الرمض.، أو منطقة البرج، أو أبراج بحيرات جميرا، أو قرية جميرا سيركل"جميرا جولف استيتس"

نقل األثاث مجاناً، وأشارت إلى أن العرض يشمل باإلضافة إلى ذلك عملية تغليف و.يونيو، الفتة إلى أنه يشمل الشقق والفلل معاً 30يستمر إلى 

.، وتوفير إقامة مجانية لمدة ثالث ليال في أحد فنادق داماك"مارينا هوم او هوم سنتر"وتقديم أثاث مجاني من 

وكانت .للبيعضمن مجتمع الغولف العالمي في دبي، وأوضحت الشركة أنها ستطرح تلك الفلل" أرم"أطلقت شركة داماك العقارية مشروع فلل 

خالل الربع األول من % 20.4وكانت إيرادات الشركة ارتفعت .داماك العقارية أطلقت، نهاية الشهر الماضي، مشروع فلل كازابالنكا في دبي

في الربع األول % 16وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة .2016مليار درهم في الربع األول من 1.62مليار درهم من 1.95العام الجاري إلى 

مليار درهم أرباح نفس الفترة من العام السابق1.05مليون درهم، مقابل 880.44، ليصل إلى 2017من 

(EMAAR)إعمار العقارية 

رح ما نسبته بينت  شركة إعمار العقارية  إنها تنوي إدراج نشاطها للتطوير العقاري في اإلمارات بالبورصة، وأوضحت الشركة أنها تعتزم ط

دد النسبة وذكرت الشركة أنه من المقرر إدراج كامل أسهم هذا النشاط في سوق دبي المالي بحيث ستح.من هذا النشاط بسوق دبي المالي% 30

.النهائية وفقاً لظروف السوق وقت الطرح، على أن يتم توزيع الجزء األكبر من حصيلة بيع األسهم على مساهمي إعمار


