
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%116              19

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.861.841.09%5520,831       38,679

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.240.2114.29%2274,965         17,938

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.971.970.00%71193,507       377,366(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.740.740.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.70.70.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.552.64-3.41%2540            1,942
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%227,000       91,396
  بنك فلسطين

BOPUSD2.522.491.20%88144,585     363,232
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.055.15-1.94%32,153         10,811
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.710.692.90%2131,500       31,077
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.523.95%55,001         7,577
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.182.141.87%1646,381         100,502
 سجاير القدس

JCCJOD0.90.882.27%34,242         5,271
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.023.1-2.58%4037,401       112,978
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.370.38-2.63%1300            111
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.580.580.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.091.044.81%31,900         2,146
 التأمين الوطنية

NICUSD3.153.130.64%25,180         16,310
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.45.00%1100            207
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.571.560.64%388935,771       1,466,489
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.654.650.00%93395,794     2,619,259
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.257.20%304448,242       603,907
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%19,443         33,995
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.11.045.77%112645,470     711,212
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.682.680.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.272.28-0.44%1700            2,241
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.580.5211.54%155465,981       383,378
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.971.941.55%3071,100       138,724
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.492.5-0.40%820,640       51,584
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%118,215         14,787
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.670.611.67%77158,015     106,572
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.511.50.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.490.490.00%0176            86اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.171.0412.50%291809,869     926,759لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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 نقطة 578.09أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى  

عن إغالق األسبوع الماضي % 1.81مرتفعاً بنسبة 
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 1.81نقطة أي بنسبة 10.29نقطة مرتفعاً 578.09أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

دوالر نفذت من خالل 8,236,556سهم بقيمة  4,565,081بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم   . الماضي

أغلق . شركة فقط6شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 17وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,807

دينار دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول   4.65سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  

دوالر مرتفعاً 1.57هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة93دينار نفذت من خالل 2,619,259سهم بقيمة  395,794

اما . دوالر1,466,489سهم بقيمة  935,771عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه    %% 0.64بنسبة 

عن إغالق األسبوع الماضي ،حيث بلغ حجم التداول %1.20دوالر مرتفعاً بنسبة 2.52بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.  دوالر363,232سهم بقيمة 144,585عليه   

هيئة سوق رأس المال تطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي

ولية تم تنظيمها في فلسطين، وهي مبادرة د" أسبوع المستثمر العالمي"أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية اليوم  فعاليات 

والتي تتمتع الهيئة بعضويتها الكاملة منذ" IOSCO"وإطالقها من قبل المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو

دولة حول العالم 73وستشارك دولة فلسطين من خالل هيئة سوق رأس المال في هذه الحملة الى جانب ما يقارب . 2014العام 

في الوقت ذاته وفي كافة 8/10/2017-2من الدول األعضاء في المنظمة وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع وذلك خالل الفترة 

هم على المستويين وتأتي مشاركة الهيئة في هذه المبادرة الدولية التي تهدف الى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايت. الدول المشاركة

دور الهام المحلي والعالمي من خالل جهود الهيئات الرقابية على قطاع األوراق المالية انسجاما وأهداف الهيئة االستراتيجية وال

خالل زيادة المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع األوراق المالية، وسعياً لتعزيز الشمول المالي في فلسطين من

ق المالية المدرجة في المعرفة والقدرات المالية لدى الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني تحديداً فيما يخص التعامل مع األورا

تثمر العالمي في بورصة فلسطين من جانبه أكد  براق النابلسي مدير عام الهيئة في كلمته بمناسبة إطالق فعاليات أسبوع المس

الهيئة ستعمل فلسطين على أهمية مشاركة الهيئة في هذه الفعالية التي تنفذ للمرة األولى على هذا المستوى الدولي، موضحاً أن

دى التعامل على تحقيق اهداف هذه المبادرة الهامة من خالل توجيه رسائل توعوية محددة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ل

األوراق المالية مع األوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين إضافة الى التأكيد على دور الهيئة الرقابي واالشرافي على قطاع

ي في كلمته وحماية حقوق المتعاملين فيه من خالل تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى افراد المجتمع، كما توجه السيد النابلس

تعليم العالي المسجلة بالشكر لشركاء الهيئة في هذه الحملة من قطاع االوراق المالية الفلسطيني اضافة الى وزارة التربية وال

.والمؤسسات االكاديمية

البنك اإلسالمي العربي يفصح عن أمور جوهرية

الية أفصح البنك اإلسالمي العربي، لبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال، عن أمور جوهرية متعلقة بإصدار أوراق م

نية مطلع وجاء في اإلفصاح واطلع االقتصادي على نسخة منه، أن البنك بعد أخد موافقة هيئة سوق راس المال الفلسطي.جديدة

وقال .15/10/2017الشهر الجاري، فإنه سيستكمل طرح اسهم لالكتتاب الثانوي العام لكافة المساهمين حاملي السهم كما بتاريخ 

ألف سهم، بسعر إصدار للسهم دوالر 941.613البنك في إفصاحه، إن عدد األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام، يبلغ 

خ ويبلغ إجمالي األسهم التي ستطرح لالكتاب للمساهمين كما بتاري(.سنتا25)أمريكي واحد مضاف إليه عالوة إصدار بقيمة 

ألف 941.613وأشار البنك إلى أنه يحق للمساهم االكتتاب بحد أقصى .مليون دوالر أمريكي1.177، نحو  15/10/2017

ألف سهم 20ووافقت هيئة سوق رأس المال على تخصيص حصة، تضاف إلى عدد األسهم المذكورة سابقاً، يبلغ عددها .سهم

هاية يونيو ويبلغ إجمالي رأس المال المدفوع للبنك اإلسالمي العربي كما في ن.لصندوق ادخار موظفي البنك اإلسالمي العربي

.مليون دوالر أمريكي73.7حزيران الماضي، نحو 

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 4.3)حوالي 05/10–01/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

(  21.3)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(22.4)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (5.5)

سبوع أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األ. مليون دينار لالسبوع السابق(27.4)مليون دينار مقارنة مع 

عار أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألس.عقداً ( 12200)مليون سهم، نفذت من خالل ( 26.3)فقد بلغ 

ولدى 0.58)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2121.5)نقطة مقارنة مع ( 2109.2)األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 148)مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 55)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 54)

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 0.76نقطة أي بنسبة 27.11نقطة منخفضاً 3,591.10اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل  1,244,925,005.350سهم بقيمة   851,039,877جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عقد 

درهم 146,073,673.130سهم بقيمة  17,104,259صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  14,668

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها   . عن االغالق السابق% 1.060مرتفعاً بنسبة 8.580وأغلق على   

مرتفعاً بنسبة  2.940درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  46,875,603.340سهم بقيمة   15,923,738

. عن االغالق السابق 2.083%


