
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.141.19-4.20%120              23

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%12                2

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.781.8-1.11%93,941         7,054

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.29-3.45%35111,447       31,285

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.931.96-1.53%60413,935       795,448(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.670.670.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.632.514.78%250              185
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.490.00%120484,596     1,191,585
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD55.08-1.57%51,344         6,720
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.680.69-1.45%63133,200     131,111
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.60.00%1500            800
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.12.16-2.78%1229,221         61,374
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.91-3.30%35,270         6,500
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.013.02-0.33%2840,311       121,071
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  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

NCIUSD11.05-4.76%32,083         2,163
 التأمين الوطنية

NICUSD3.23.20.00%0-            0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.541.59-3.14%113378,551       591,526
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.64.64-0.86%188398,108     2,563,603
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.351.350.00%54129,375       172,402
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%1323            1,163
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.11.10.00%58346,054     374,132
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.852.81.79%1691            1,969
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.271.270.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.32.30.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.50.51-1.96%65239,460       170,776
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.951.96-0.51%4576,588       149,140
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.372.45-3.27%38,000         18,960
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%51,976         3,557
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.640.66-3.03%2335,930       22,879
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.60.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.470.470.00%2344            162اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.171.160.86%181329,873     383,812لالتصاالت
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% 0.91 نقطة منخفضاً بنسبة 569.85  أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.91نقطة أي بنسبة 5.22نقطة منخفضاً 569.85أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات  3وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,082دوالر نفذت من خالل 6,809,401سهم بقيمة   3,171,193لألسبوع المنصرم  

عن اغالق االسبوع السابق ، % 0.86دينار منخفضاً بنسبة 4.6أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط16بينما انخفضت أسعار إغالق 

دوالر منخفضاً بنسبة 1.54هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة188دينار نفذت من خالل 2,563,603سهم بقيمة 398,108حيث بلغ حجم التداول  

2.49اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر591,526سهم بقيمة  378,551عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   % 3.14

. دوالر1,191,585سهم بقيمة 484,596حيث بلغ حجم التداول عليه    . دون تغير عن إغالق األسبوع الماضي 

2017دفعة جديدة من الشركات مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للشهور التسعة األولى من العام 

، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح 2017أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة للشهور التسعة األولى من العام 

:الساري، وكانت كما يلي

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دينار أردني54,431,000وتشير إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:PALTEL)شركة االتصاالت الفلسطينية

%.13.69بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 63,066,000الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي , دوالر أمريكي11,953,000وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:PADICO)شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

%.39.58بإنخفاض بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 19,782,000أرباح بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي38,541,624وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:BOP)شركة بنك فلسطين

%.0.92بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 38,190,625الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي5,833,250إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت وتشير البيانات(: AIB)شركة البنك االسالمي العربي

%.23.21بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 4,734,257الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي , دوالر أمريكي4,301,803وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:JPH)شركة القدس للمستحضرات الطبية 

%.124.40بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 1,916,996أرباح بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي4,040,883وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:NIC)شركة التأمين الوطنية

%.7.25بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,767,568الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي804,526وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (: GUI)شركة العالمية المتحدة للتأمين

%.28.68بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 625,212الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي1,323,267وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (: MIC)شركة المشرق للتأمين

%.30.03بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 1,017,677الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح , دوالر أمريكي1,787,183وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:TIC)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

%. 171.70بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 657,788بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح , دوالر أمريكي3,409,927وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:TRUST)شركة ترست العالميه للتأمين

%.1.21بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,369,141بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة , دينار أردني189,277و تشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت ( :JCC)شركة سجاير القدس

.%294.23بإرتفاع بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 48,012بمقدار 

مقارنة مع صافي , دينار أردني( 3,969,099)وتشير البيانات إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت (: PRICO)شركة فلسطين لالستثمار العقاري

%.317.02لترتفع الخسارة بنسبة 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام ( 951,787)خسائر بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي خسائر , دينار أردني( 1,102,639)وتشير البيانات إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:AHC)شركة المؤسسة العربية للفنادق

%.89.14لترتفع الخسارة بنسبة 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام ( 582,983)بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي أرباح , دوالر أمريكي1,206,117و تشير بيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:AIG)شركة المجموعة االهلية للتأمين

%.22.32بإنخفاض بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 1,552,721بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة , دوالر أمريكي1,327,970وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (:PHARMACARE)شركة دار الشفاء لصناعة األدوية 

%%.  42.67بإنخفاض بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,316,366مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق (4.8)مليون دينار مقارنة مع ( 4.7)حوالي 02/11–29/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لالسبوع السابق(24.0)مليون دينار مقارنة مع ( 23.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(2.5)وبنسبة إنخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع . عقداً ( 12568)مليون سهم، نفذت من خالل ( 22.5)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 0.47)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2102.3)نقطة مقارنة مع ( 2112.1)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 56)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 152)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 63)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

(ARBK)البنك العربي 

617.9مليون دوالر مقابل 600.8حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خالل التسعة أشهر األولى من العام الحالي، حيث بلغت االرباح بعد الضرائب 

بعد استثناء أثر االنخفاض في اسعار الصرف لعدد من % 9مليون دوالر عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين نما صافي االرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 

ي، حيث بلغت حقوق وجاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على االستمرار في النمو وتحقيق االرباح والمساهمة في تعزيز مركزه المال. العمالت العربية واالجنبية

.2017مليار دوالر أميركي كما في نهاية أيلول 8.5الملكية 

، في حين استقرت 2016مليار دوالر كما في نهاية العام 23.7مليار دوالر أميركي بالمقارنة مع 25لتصل الى % 6واظهرت التسهيالت االئتمانية نمواً بنسبة 

شكل ت: وفي معرض حديثه عن هذه النتائج، علق السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك. 2017ايلول 30مليار دوالر كما في 33.6ودائع العمالء عند 

لتشغيلية، ودليالً اتهاالربحية المحققة للربع الثالث من هذا العام مؤشراً واضحاً على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية ألرباحها وإيرادا

.على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه اإليرادات

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.79نقطة أي بنسبة 28.86نقطة منخفضا  3622.24اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  12,320درهم نفذت من خالل  1,225,679,090سهم بقيمة 704,706,369حجم التداول  

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن  االغالق السابق% 1.889منخفضا بنسبة  8.310درهم وأغلق على  219,774,043سهم بقيمة   26,346,843

. دون تغير عن اغالق االسبوع السابق 2.95درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  35,085,242سهم بقيمة   11,819,438التداول عليها   


