
ABRAJUSD1.171.170.00%2322               377شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-                0

AIBUSD1.521.59-4.40%2438,743          59,257  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.180.180.00%1283,987          13,758 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-                0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.71.681.19%4662,480          103,374

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.710.684.41%730,000          29,972

ARABJOD0.770.770.00%0-                0 المستثمرون العرب

AREJOD0.290.3-3.33%4700               286المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.662.660.00%0-                0 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%0-                0بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.452.450.00%134805,749        1,953,878  بنك فلسطين

BPCUSD5.135.130.00%663,063          322,162 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

GMCJOD0.530.54-1.85%1862               644 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.431.430.00%0-                0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.152.18-1.38%40231,713        498,030البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.970.943.19%811,829          15,353 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.841.830.55%15106,009        188,161

 القدس لالستثمارات 

العقارية
JREIUSD0.430.430.00%0-                0

  فلسطين لصناعات 

اللدائن
LADAENJOD0.280.280.00%0-                0

MICUSD1.141.140.00%0-                0 المشرق للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة 

األلمنيوم والبروفيال
NAPCOJOD0.670.670.00%0-                0

NCIUSD1.031.06-2.83%34,167            4,372الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD330.00%21,820            5,460 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-                0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.31.272.36%2721,548,287     1,976,692

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-                0

PALTELJOD4.74.70.00%70118,710        786,209  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.081.070.93%49104,635        112,706 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%177                 73

PICOUSD2.552.550.00%0-                0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.331.330.00%11,686            3,163

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.252.250.00%33,750            11,901

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.480.472.13%1754,613          36,222

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-                0

QUDSUSD1.41.390.72%4264,588          89,623 بنك القدس

RSRJOD2.72.70.00%0-                0شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.72.70.00%0-                0سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-                0

TNBUSD1.751.721.74%1934,293          58,611البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-                0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.460.48-4.17%37,145            3,287

VOICJOD10100.00%0-                0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.490.490.00%1600               294

شركة موبايل الوطنية 

WATANIYAUSD0.950.96-1.04%59134,705        128,401الفلسطينية لالتصاالت

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله0

($)قيمة االسهم المتداولة 
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 اغالق

االسبوع
العملة %0.19 بنسبة 1.02  نقطة مرتفعا 530.17أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.19نقطة أي بنسبة 1.02نقطة مرتفعا 530.17أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة841دوالر نفذت من خالل 6,402,264.79سهم بقيمة  3,514,533حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

د أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عن. شركات فقط7شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 9األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت من 786,209سهم بقيمة  118,710دينار دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول 4.70مستوى 

عن إغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم %2.36دوالر مرتفعا بنسبة 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة70خالل 

دون اي تغير عن إغالق 2.45اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,976,692سهم بقيمة  1,548,287التداول عليه 

.  دوالر1,953,878سهم بقيمة 805,749حيث بلغ حجم التداول عليه . األسبوع الماضي

شركة نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي 

التوسعية في ، قرضا فرنسيا لتمويل خططها"باديكو القابضة"، التابعة لمجموعة "نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي"حازت شركة 

لوكالة الفرنسية ، الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابع ل"بروباركو"ووقعت الشركة اتفاقية التمويل مع مؤسسة . زراعة تمور المجول

ماليين دوالر لشركة نخيل فلسطين، بغرض المساهمة 10ووفقاً لالتفاقية ستقوم المؤسسة الفرنسية بتوفير تمويل إقراضي بقيمة .للتنمية

ثماراتها في مجال في تمويل الخطط ومشاريع التوسعة للشركة خالل الفترة المقبلة، حيث تخطط شركة نخيل فلسطين لزيادة حجم است

.خالل األعوام المقبلة% 40زراعة تمور المجول ذات الجودة العالية، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة بحوالي 

"ميلينيوم"وتحوله إلى " موفنبيك"العربية للفنادق تشتري 

ية، ليحل مكان عالمة أعلنت الشركة العربية للفنادق، عن توقيع مذكرة تفاهم لحقوق االمتياز مع سلسلة فنادق ومنتجعات ميلينيوم العالم

ق االستثمار وتعتبر المذكرة الخطوة األولى لشراكة امتياز واسعة ما بين شركة يبوس، إحدى شركات صندو. موفنبيك في فلسطين

شراكة االستراتيجية في ويتمثل أول مشاريع هذه ال. الفلسطيني، المستثمر األساسي بالشركة العربية للفنادق، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم

قاعات اجتماعات، وقاعة 7غرفة و171ويضم الفندق (.  فندق موفنبيك سابقا)نجوم في قلب مدينة رام هللا ٥فندق فخم مصنف كفندق 

ران  من العام مطاعم، ومن المقرر افتتاح هذا الفندق الذي ستتم إدارته من قبل فنادق ومنتجعات ميلينيوم منتصف شهر حزي3افراح، و

.الجاري

بورصة عمان

مليون 6.7مليون دينار مقارنة مع 7.2حوالي 06/01–05/28بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

26.8مليون دينار مقارنة مع 36، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %7.7دينار لألسبوع السابق وبنسبة  ارتفاع  

مليون سهم، نفذت من 26.5أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق

نقطة 2,179.2أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا12,121خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 1.06نقطة لألسبوع السابق بارتفاع  نسبته 2,156.4مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت 40شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 154األسبوع والبالغ عددها 

.شركة80أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.74نقطة أي بنسبة 24.60نقطة مرتفاً 3,351.73اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد 18,690درهم نفذت من خالل 1,969,585,494سهم بقيمة  1,535,586,384جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

منخفضا بنسبة 7.180درهم وأغلق على 201,545,593سهم بقيمة 28,144,548بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، 103,627,569سهم بقيمة 136,584,567اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 0.829

% .5.655مرتفعا  بنسبة  0.766هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر

(GFH)مجموعة جي إف أتش المالية 

وأوضحت المجموعة أن هذا . مليون دوالر2.5قالت مجموعة جي إف إتش المالية ، إنها تمكنت من تحصيل مبلغ تسوية قضائية قدره 

من غرفة البحرين 2013المبلغ جاء من تسديد التزام شركة برسكوت إنيرجى ليميتد وآخرين والصادر ضدهم حكم قضائي في عام 

وجدير . 2017عام وتوقعت المجموعة أن يكون للمبلغ المسترد أثر إيجابي على النتائج المالية في الربع الثاني من. لتسوية المنازعات

فيما يتعلق باستثمار المجموعة في 2013بالذكر، أن القضية أقامتها جي إف إتش ضد شركة برسكوت إنيرجى ليمتد وآخرين خالل العام 

.صندوق بريسكوت النفط

(  DAMAC)داماك العقارية 

، إلى مؤشر مورغان 01.06.2017ينضم سهم داماك العقارية   المدرج بسوق دبي المالي، مع بداية جلسة اليوم الخميس الموافق 

ئة، وفي منتصف مايو الجاري، أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي آي لألسواق الناش". MSCI"ستانلي لألسواق الناشئة 

العامة المدرجة بسوق دبي المالي من مؤشر الشركات ( GGICO)، خروج الشركة الخليجية لالستثمارات "مورغان ستانلي سابقاً "

درهم، بينما تراجع سهم 2.99إلى سعر % 3.46وارتفع سهم داماك في نهاية تعامالت أمس األربعاء بنسبة . المتوسطة والصغيرة

وفي مراجعتها الدورية، في شهر نوفمبر الماضي، قامت . درهم0.360إلى سعر % 0.56بنسبة " جيجكو"الخليجية لالستثمارات 

MSCIمؤشر من المؤشر القياسي لألسواق الناشئة، فيما أدرجت األخيرة ب" أرابتك القابضة"بإلغاء شركتي سوق دبي المالي، وMSCI
.للشركات ذات رأس المال الصغير


