
ABRAJUSD1.171.170.00%1583            682شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-            0

AIBUSD1.651.63.12%21381,347     611,039  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.310.2810.71%2311,151,313  325,430 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-            0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.731.77-2.26%78710,206     1,232,893

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0

ARABJOD0.740.740.00%0-            0 المستثمرون العرب

AREJOD0.290.290.00%0-            0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.532.66-4.89%41,059         3,779 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-            0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.52.452.04%81141,327     352,371  بنك فلسطين

BPCUSD5.15.10.00%2145,066       225,460 بيرزيت لألدوية

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-            0

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.580.580.00%2237,678       30,220 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.441.440.00%0-            0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.152.2-2.27%92189,767     407,707البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.950.923.26%119,751         12,741 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.831.792.23%21200,091     360,476

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.410.410.00%0-            0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-            0

MICUSD1.141.140.00%242,000       47,880 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.650.650.00%01,260         1,155

NCIUSD1.031.04-0.96%109,334         9,640الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD3.0130.33%1210,761       32,336 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-            0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.441.365.88%5316,546,861    9,040,042

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-            0

PALTELJOD4.84.663.00%133280,950     1,878,132  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.091.1-0.91%58113,707     125,835 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%128,810       27,370

PICOUSD2.552.550.00%0-            0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.31.30.00%0-            0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%818,091       57,411

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.490.53-7.55%51157,331     110,925

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-            0

QUDSUSD1.441.47-2.04%27140,596     203,825 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-            0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.582.7-4.44%1202            521سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-            0

TNBUSD1.761.73.53%38377,704     668,340البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.670.73-8.22%123250,211     161,353

VOICJOD10.2510.250.00%0-            0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.50.50.00%3402            201

شركة موبايل الوطنية 

الفلسطينية لالتصاالت
WATANIYAUSD0.930.94-1.06%6291,318       85,732

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة
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 اغالق

االسبوع
العملة كل عام وأنتم بألف خير 
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.71نقطة أي بنسبة 9.16نقطة مرتفعا   543.55أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة1,643دوالر نفذت من خالل 16,013,496سهم بقيمة  10,937,726حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركات فقط10شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 9األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

1,878,132سهم بقيمة  280,950عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 3.00دينار مرتفعا بنسبة  4.80مستوى 

عن اغالق األسبوع الماضي، %5.88دوالر مرتفعة بنسبة 1.44هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة133دينار نفذت من خالل 

دوالر 2.50اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر9,040,042سهم بقيمة  6,546,861وقد بلغ حجم التداول عليه 

. دوالر352,371سهم بقيمة 141,327حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي%2.04مرتفعا  بنسبة 

مليون دوالر69يرفع رأس ماله المدفوع إلى " اإلسالمي الفلسطيني"

نية مليون دوالر أمريكي بعد حصوله على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطي69رفع البنك اإلسالمي الفلسطيني رأس ماله المدفوع إلى 

ن روعه ومكاتبه ابتداء معلى نتائج االكتتاب الثانوي العام وقيمته ثالثة ماليين سهم، ودعى المكتتبين إلى استالم فائض االكتتاب من كافة ف

ك اإلسالمي وبلغ رأس مال البن. ، حيث تم تغطية االكتتاب في مرحلته الثانية باكثر من احد عشر ضعفا21/6/2017يوم األربعاء الموافق 

مليون سهم مجاني على 3.5مليون من خالل توزيع 66مليون دوالر أمريكي وتم رفعه إلى 62.5الفلسطيني المدفوع بداية العام الجاري 

مليون سهم وبقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم 3المساهمين، تبع ذلك االعالن عن االكتتاب الثانوي العام بقيمة اجمالية قدرها 

ال الكبير واعتبر بيان قاسم مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني االقب. مليون دوالر أمريكي69دوالر ليصبح 0.65وبعالوة اصدار قدرها 

ة ملين، ونتيجة للخطعلى االكتتاب دليال على ثقة المستثمرين العالية في آداء البنك وتتويجا لجهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعا

نتجات البنك االسترتيجية التي وضعها المجلس والتزمت بها فرق العمل في البنك، الفتا إلى التطور النوعي الذي طرأ على خدمات وم

ة أموال وأكد قاسم حرص إدارة البنك على إدارة أموال المستثمرين بأمانة وعدل وفق أفضل الممارسات بما يضمن حماي. المقدمة الجمهور

ال البنك تتم بشكل المساهمين وتعزيز ثرواتهم وتوفير فرص جاذبة ومنافسة لإلستثمار في السوق الفلسطيني، مشيرا إلى أن زيادة راس م

ي على مرحلتين بدأت ونفذ البنك اإلسالمي الفلسطيني االكتتاب الثانو. تدريجي يضمن نمو متوازن يتناسب مع الواقع واالمكانيات المتاحة

، 10/6/2017وانتهت بتاريخ 28/5/2017فيما بدأت المرحلة الثانية بتاريخ 14/5/2017وانتهت بتاريخ 16/4/2017أوالهما بتاريخ 

.مليون دوالر أمريكي100ومن الجدير ذكره أن راس مال البنك المصرح به يبلغ 

بورصة عمان

مليون 6.0مليون دينار مقارنة مع 12.9حوالي 06/22–06/18بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع 64.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %115.8دينار لألسبوع السابق وبنسبة  ارتفاع  

مليون سهم، نفذت 32.0أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق29.9

نقطة 2,160.0أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا10,743من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع %. 0.15نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته 2,156.8مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم58شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 147والبالغ عددها 

.شركة50

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.56نقطة أي بنسبة 57.13نقطة منخفضا  3,402.31اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ  16,412درهم نفذت من خالل  1,565,791,960سهم بقيمة   1,238,245,095جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن .% 1.25منخفضا بنسبة 7.90درهم وأغلق على  246,245,944سهم بقيمة   30,926,919حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم 77,021,021سهم بقيمة 104,086,151اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . االغالق السابق

% .3.281منخفضاً  بنسبة 0.737شركة ارابتك على سعر

(EMAAR)إعمار العقارية 

ي كشفت شركة إعمار العقارية  عن عزمها إنشاء أول وأطول شارع لالحتفاالت بدولة اإلمارات، وذلك ضمن مشروعها الجديد خور دب

يد، ويصل وأوضحت الشركة أن الشارع الجديد سيكون على شكل شراع يبدأ من ضفاف منطقة الجزيرة، وينتهي عند محيط البرج الجد

لدينية وأشارت الشركة أنها تسعى إلى أن يكون في إمارة دبي شارع مخصص إلحياء االحتفاالت والمناسبات ا.كيلومتر1.5طوله إلى 

.والوطنية، كشارع الموكب ببابل، وشارع الشانزلزيه بباريس، وشارعي ريجنت، وإكسفورد بلندن

(DAMAC)داماك العقارية 

حويل الميناء إلى وقّعت شركة داماك اتفاقية مع شركة عمران العمانيّة لتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وت

مليار دوالر تبلغ قيمة المشروع حوالي" داماك"ووفق بيان رسمي صدر عن .وجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة وعالمية المستوى

ناء سياحياً ليصبح مي" ميناء السلطان قابوس"ومن خالل هذه االتفاقيّة، ستتم إعادة تطوير (.مليون لاير عماني385\مليار درهم 3.67)

هية وغيرها من متكامالً ووجهةً سياحية تشمل فنادق راقية ووحدات سكنيّة فاخرة، إلى جانب المطاعم ومحالت التجزئة والمرافق الترفي

.المرافق الخدمية


