
ABRAJUSD1.171.19-1.68%68,883            10,394شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.61.60.00%251,449          82,318  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.280.2321.74%150995,938        254,695 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.771.74.12%51452,963        789,642

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.70.71-1.41%18,911            8,798

ARABJOD0.740.77-3.90%110                 10 المستثمرون العرب

AREJOD0.290.290.00%0-                0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%03,561            13,360 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%2650               2,200بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.452.440.41%93428,256        1,045,858  بنك فلسطين

BPCUSD5.152.00%354,278          271,410 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

GMCJOD0.580.547.41%84198,195        165,724 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.441.440.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.22.171.38%3564,342          141,090البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.920.920.00%76,003            7,809 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.791.780.56%929,516          53,151

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.410.410.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.140.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.650.650.00%0-                0

NCIUSD1.041.08-3.70%2497               517الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD330.00%4101,088        303,264 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.361.34.62%3052,808,344       3,720,404

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.664.68-0.43%6859,535          391,436  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.11.10.00%2376,453          84,352 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%1150               540

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%0-                0

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.31.33-2.26%145,000          82,511

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%150,180          159,245

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.530.4810.42%156425,712        318,971

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.471.414.26%6999,449          144,675 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.72.70.00%2104               281سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-                0

TNBUSD1.71.71-0.58%911,474          19,652البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.730.5630.36%260853,039        575,814

VOICJOD10.2510.250.00%34,100            59,274  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.50.492.04%31,032            511

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.940.96-2.08%130237,242        224,410الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد
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 اغالق

االسبوع
العملة % 0.88  نقطة مرتفعاً بنسبة 534.39أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

8,932,315         

AIG

الشركات االكثر ارتفاعا

NCI

التغير

30.36%UCI
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(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value PADICO
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.88نقطة أي بنسبة 4.67نقطة مرتفعاً 534.39أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة1,481دوالر نفذت من خالل 8,932,315سهم بقيمة  7,076,354اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار منخفضاً بنسبة 4.66أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 12اغالقات 

هذا واغلق سهم . صفقة68دينار نفذت من خالل 391,436سهم بقيمة  59,535عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.43

سهم بقيمة  2,808,344عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %4.62دوالر مرتفعة بنسبة 1.36باديكو على سعر 

حيث بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي%0.41دوالر مرتفعا  بنسبة 2.45اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر3,720,404

.  دوالر1,045,858سهم بقيمة 428,256التداول عليه 

2016هذه البنوك في فلسطين األكثر تفرعاً خالل 

عدد الفروع المنتشرة بينت معطيات تقرير رسمي صادر عن جمعية البنوك في فلسطين، أن بنك فلسطين يعد أكبر بنك في السوق المحلية، من حيث

فروع ومكتب، مقارنة 304وبلغ إجمالي عدد الفروع والمكاتب للقطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي .في الضفة الغربية وقطاع غزة

فرعاً ومكتباً في 56فرعاً ومكتباً، مقارنة مع 83وبلغ عدد فروع بنك فلسطين حتى نهاية العام الماضي .فرعاً ومكتباً في العام السابق عليه271مع 

ويعد بنك فلسطين، األكبر من حيث الموجودات والتسهيالت .%27.3، لتشكل حصته السوقية من حيث عدد الفروع نحو 2015العام السابق عليه 

وفي المركز الثاني، جاء بنك .والودائع، ليتصدر القطاع المصرفي الفلسطيني، بعد تنفيذه عملية استحواذ العام الماضي على البنك التجاري الفلسطيني

حو فرعاً ومكتباً في العام السابق عليه، لتشكل حصته السوقية من حيث عدد الفروع ن31فرعاً، مقارنة مع 37القدس بعدد فروع ومكاتب بلغ 

ة من فرعاً ومكتباً في العام السابق عليه، لتشكل حصته السوقي34فرعاً ومكتباً، مقارنة مع 35في المركز الثالث، جاء بنك األردن، بعدد .12.2%

فرعاً، 31لغ ، بعدد فروع ب(ثاني أكبر بنك في فلسطين من حيث الموجودات)في المركز الرابع، جاء البنك العربي، .%11.5حيث عدد الفروع نحو 

في المركز الخامس، جاء البنك اإلسالمي .%10.2فرعاً في العام السابق عليه، لتشكل حصته السوقية من حيث عدد الفروع نحو 29مقارنة مع 

، لتشكل حصته السوقية من حيث عدد الفروع نحو 2015فرعاً ومكتباً في العام السابق عليه 21فرعاً ومكتباً، مقارنة مع 29الفلسطيني بـ 

بنوك أردنية، 7مصارف وافدة، موزعة على 8مصارف محلية، و7مصرفاً محلياً ووافداً، منها 15ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني، .9.5%

133مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 149.3، بلغت قيمتها 2016كان القطاع المصرفي الفلسطيني، سجل أرباحاً صافية في .وبنك مصري واحد

 .مليون دوالر في العام السابق عليه

مصرف الصفا ينضم إلى عضوية إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

إدارة المجلس حقّق مصرف الصفا اإلسالمي إنجازاً هو األول على صعيد قطاع الصيرفة اإلسالمية في فلسطين، بعد انضمامه إلى عضوية مجلس

لى منظمة يتبع إالعام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية ومقره في البحرين، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية اإلسالمية على مستوى العالم و

لعام للبنوك والمؤسسات ويضم المجلس ا. التعاون اإلسالمي، وذلك كأول بنك فلسطيني يعّزز موقع فلسطين على مستوى الصيرفة اإلسالمية في العالم

دولة، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية اإلسالمية وحمايتها، ودعم 30مؤسسة مالية في 120المالية اإلسالمية في عضويته حوالي 

.التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية األخرى ذات االهتمام واألهداف المشتركة

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع  6.4مليون دينار مقارنة مع 6حوالي 06/15–06/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لالسبوع  32.1مليون دينار مقارنة مع  29.9، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %6.7السابق وبنسبة  انخفاض  

أما عن .عقدا12,561مليون سهم، نفذت من خالل 26.9أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع 2,164.2نقطة مقارنة مع2,156.8مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها 156ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 50.6السابق بانخفاض نسبته 

.شركة65شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 54السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.75نقطة أي بنسبة 59.34نقطة مرتفاً 3,459.44اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 20,641درهم نفذت من خالل 2,438,632,808سهم بقيمة  2,133,827,147خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق.% 5.541مرتفعاً بنسبة 8درهم وأغلق على 548,873,036سهم بقيمة 69,817,599اعمار العقارية 

منخفضاً  0.762درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر114,718,408سهم بقيمة 148,690,228القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

% .0.910بنسبة 

 (DIC)دبي لالستثمار 
ة سناد الجداريأعلنت شركة دبي لالستثمار العقاري التابعة لشركة دبي لالستثمار عن االنتهاء من أعمال تحضير األرض، بما في ذلك الحفر واإل

.مليارات درهم بدبي3للمرحلة األولى من مشروع تالل مردف البالغة تكلفته 

تقى المل"، و"نسايم أفينو"، و"جناين أفينو"شقة في المجمعات الثالثة وهي 1.054وأوضحت الشركة أن المرحلة األولى من تالل مردف تشتمل على 

.2017حتى مايو " نسايم"، و"جناين"من أعمال األساسات في % 75، الفتة إلى أنه تم إنجاز نسبة "أفينو

(ARTC)أرابتك
يونيو الجاري؛ وذلك لمناقشة آخر 19يوم األربعاء تقرر انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضةاعلنت شركة أرابتك القابضة أنها 

قة، كما وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة سيناقش خالل اجتماعه الموافقة على محاضر االجتماعات الساب.  مستجدات برنامج إعادة هيكلة رأسمال

يوماً، 30وكانت الشركة دعت في وقت سابق دائنيها للتقدم إليها بعد خفض رأسمالها، خالل. سيناقش مستجدات عمليات األعمال واألعمال أخرى

مليار درهم بدءاً 1.5، وقررت أرابتك في أبريل الماضي، فتح باب االكتتاب على أسهم زيادة رأس المال بقيمة 2017يونيو 20وفي موعد أقصاه 

.كانت عمومية الشركة وافقت على استمرار نشاطها ومستجدات برنامج إعادة هيكلة رأسمالها التخاذ القرارات الالزمة. 2017مايو 15من 


