
ABRAJUSD1.171.170.00%3692            810شركة ابراج الوطنية

  المؤسسة العربيــة 

للفنـــادق
AHCJOD0.710.710.00%0-            0

AIBUSD1.851.6214.20%45143,384     256,657  البنك االسالمي العربي

AIGUSD0.360.3212.50%1671,269,804    451,788 المجموعة األهلية للتأمين

APCJOD5.185.180.00%0-              0 العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD1.771.770.00%57345,832       605,378

العقارية التجارية 

لالستثمار المساهمة 
AQARIYAJOD0.680.7-2.86%410,139       9,809

ARABJOD0.740.740.00%0-            0 المستثمرون العرب

AREJOD0.290.290.00%0-            0المؤسسة العقاية العربية

AZIZAJOD2.652.534.74%1300            1,121 دواجن فلسطين

BJPJOD2.42.40.00%65,226         17,690بيت جاال لصناعة األدوية

BOPUSD2.522.50.80%74110,830     277,320  بنك فلسطين

BPCUSD5.15.10.00%719,528       99,389 بيرزيت لألدوية

مصنع الشرق لإللكترود 

المساهمة العامة الم
ELECTRODEJOD220.00%0-            0

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0العالمية المتحدة للتأمين

GMCJOD0.610.585.17%3051,030       44,750 مطاحن القمح الذهبي

GUIUSD1.441.440.00%0-            0العالمية المتحدة للتأمين

ISBKUSD2.332.25.91%2081,182,989    2,703,652البنك اإلسالمي الفلسطيني

JCCJOD0.910.95-4.21%3651            843 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 

الطبية
JPHUSD1.961.865.38%2236,935       70,738

 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

NCIUSD1.031.030.00%11,500         1,545الوطنية لصناعة الكرتون

NICUSD330.00%1721,551       64,699 التأمين الوطنية

 مركز نابلس الجراحي 

التخصصي
NSCJOD1.251.250.00%0-            0

 فلسطين للتنمية 

واالستثمار
PADICOUSD1.521.445.56%9717,378,341    10,947,036

بال عقار لتطوير وإدارة 

وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.50.50.00%0-            0

PALTELJOD4.84.751.05%10997,634       659,286  االتصاالت الفلسطينية

PECUSD1.241.1111.71%163295,023       356,177 الفلسطينية للكهرباء

دار الشفاء لصناعة 

األدوية
PHARMACAREUSD3.63.60.00%2851            3,064

  بنك االستثمار 

الفلسطيني
PIBCUSD0.950.950.00%0-            0

PICOUSD2.552.550.00%0-            0شركة فلسطين للتأمين

 الفلسطينية لالستثمار 

واالنماء
PIDJOD1.31.30.00%0-            0

 فلسطين لالستثمار 

الصناعي
PIICJOD2.32.252.22%56,925         22,188

فلسطين لالستثمار 

العقاري
PRICOJOD0.560.512.00%125378,086       287,985

سوق فلسطين لألوراق 

المالية
PSEUSD4.954.950.00%0-            0

QUDSUSD1.61.4411.11%179394,505     617,618 بنك القدس

RSRJOD2.832.74.81%1696            2,778شركة مصايف رام هللا

SANADUSD2.582.580.00%0-            0سند للموارد االنشائية

التكافل الفلسطينية للتأمين 

المساهمة العامة الم
TICUSD3.283.280.00%0-            0

TNBUSD1.821.810.55%8221,515     398,989البنك الوطني

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0 ترست العالمية للتأمين

 االتحاد لإلعمار 

واالستثمار
UCIUSD0.670.636.35%65142,666     94,831

VOICJOD10.2510.250.00%0-            0  مصانع الزيوت النباتية

 الفلسطينية للتوزيع 

والخدمات اللوجستية
WASSELUSD0.510.52.00%1176            90

شركة موبايل الوطنية 

الفلسطينية لالتصاالت
WATANIYAUSD0.960.942.13%103187,375     177,448

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة
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 اغالق

االسبوع
العملة عن إغالق االسبوع السابق % 2.99مؤشر القدس يرتفع بنسبة 

18,173,678       

AIG
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 2.99نقطة أي بنسبة 16.26نقطة مرتفعا 560.62أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

2,377دوالر نفذت من خالل 18,173,678سهم بقيمة  12,304,184بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي

أغلق سهم . شركات فقط2شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 18وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة

عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم % 1.05دينار مرتفعا بنسبة  4.80شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

دوالر 1.52هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة109دينار نفذت من خالل 659,286سهم بقيمة  97,634التداول 

.  دوالر10,947,036سهم بقيمة  7,378,341عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %5.56مرتفعة بنسبة 

حيث بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي%0.80دوالر مرتفعا  بنسبة 2.52اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.  دوالر277,320سهم بقيمة 110,830التداول عليه 

تعيين مدير عام جديد لإلدارة العامة لألوراق المالية في سوق رأس المال

، قراراً بتعيين مراد جدبة مديراً عاماً لإلدارة 19/6/2017أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 

ل قبل أن تعيينه يذكر أن جدبة تدرج خالل الفترة السابقة في مناصب عدة في هيئة سوق رأس الما.العامة لألوراق المالية في الهيئة

، 2017-2012كمدير عام لإلدارة العامة لألوراق المالية، حيث شغل منصب مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق خالل الفترة 

، وذلك قبل أن يشغل منصب رئيس قسم التفتيش في العام2006كما عمل كمفتش في اإلدارة العامة لألوراق المالية في العام 

كما يرأس لمدة خمسة أعوام، كما شغل السيد جدبة سابقاً مناصب مختلفة في شركات أوراق مالية في األردن وفلسطين،2008

لوطني لعمليات جدبة ويشارك في العديد من اللجان الفنية في الهيئة ومؤسسات أخرى منها رئيس فريق إشراف الهيئة للتقييم ا

اإلضافة يذكر أن مراد جدبة يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية، ب.مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

.الى مجموعة من الشهادات المهنية المتخصصة باألوراق المالية

بورصة عمان

5.4مليون دينار مقارنة مع 6.9حوالي 07/06–07/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار 34.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %28.5مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة  ارتفاع  

33.2لغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد ب. مليون دينار لالسبوع السابق5.4مقارنة مع 

هذا أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق.عقدا16,658مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %. 0.4نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته 2,167.4نقطة مقارنة مع 2,176.1األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت 74شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 163للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة60ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.27نقطة أي بنسبة 9.15نقطة مرتفعا  3,401.15اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

18,515درهم نفذت من خالل 1,747,273,740سهم بقيمة  1,091,919,984جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5

7.77درهم وأغلق على 150,281,495سهم بقيمة 19,206,949صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 94,867,976اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 0.129منخفضا بنسبة 

% .12.544مرتفعا  بنسبة 3.230درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر301,639,560

ثالثا" داماك"ودبي اإلسالمي ثانيا و% 22.7األكبر وزنا في مؤشر سوق دبي بنسبة " إعمار العقارية"

اري أعلن سوق دبي المالي، عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام للسوق، للنصف الثاني من العام الج

، %16.75بوزن " بنك دبي اإلسالمي"، تالها %22.69بوزن مقداره " إعمار العقارية"ووفقا للتحديث تصدرت شركة .2017

سهم ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد األسهم الحرة المتاحة للتداول وذلك بعد استبعاد أ%.7.21بوزن " داماك"ثم 

.أو أكثر في رأسمال الشركة% 5الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 

(GFH)جي إف إتش المالية 

من إجمالي أسهم % 5اعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ، حصولها على موافقة بنك البحرين المركزي لتملك حصة تصل إلى 

ك من الخزينة الصادرة للمجموعة، وأوضحت المجموعة في بيان لسوق دبي، أنها ستقوم بزيادة أسهم الخزينة للمجموعة وذل

.كصانع السوق بموجب االتفاقية الموقعة بينهما" سيكو"خالل شركة األوراق المالية و االستثمار 

(ARTC)أرابتك القابضة 

سبو دبي ، بعقد بناء جناح دولة اإلمارات في إك" أرابتك القابضة"فازت شركة أرابتك لإلنشاءات، إحدى الشركات المملوكة لـ

"  ابتكأر"مليون درهم من المجلس الوطني لإلعالم، فمن المقرر أن يتم البدء في إنشاء الجناح الذي ستبينه 353بقيمة 2020

و سيقام الجناح على أرض تزيد .2019خالل الشهر الجاري، على أن يتم االنتهاء منه وتسليمه بالكامل في الربع األخير من العام 

.ألف متر مربع19.2ألف متر مربع، بإجمالي مساحة مبنية وقدرها 15مساحتها على 


