
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.141.140.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.640.66-3.03%1650            587

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.71.78-4.49%1123,740       40,994

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.240.28-14.29%53198,803       52,002

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.91.93-1.55%30174,165       325,572(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

AZIZAJOD2.632.630.00%2175            649
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.490.00%66155,762     383,893
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD550.00%2796            3,944
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.670.68-1.47%821,115       20,670
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.60.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.062.1-1.90%819,771         40,593
 سجاير القدس

JCCJOD0.90.882.27%410,309       12,976
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.983.01-1.00%42,128         6,367
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%331,000       33,480
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.580.580.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD110.00%0-            0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.253.21.56%8128,258     416,870
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.541.540.00%100535,369       821,750
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.64.60.00%160316,755     2,024,844
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.35-0.74%3885,690         114,143
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.081.1-1.82%191,522,326  1,670,543
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.852.850.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.271.270.00%0400            717
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.262.3-1.74%21,125         3,586
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.50.50.00%1322,575         16,060
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%1100            495
 بنك القدس

QUDSUSD1.991.952.05%2745,172       89,413
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.42.371.27%2339,985     799,015
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.28-4.88%150              156
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%10339,785     611,559
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.650.641.56%1113,977       8,947
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.60.00%295              1,554
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.480.472.13%3742            356اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.131.17-3.42%57142,460     161,120لالتصاالت
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عن % 0.64 نقطة منخفضاً بنسبة 566.18أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى  
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.64نقطة أي بنسبة 3.67نقطة منخفضاً 566.18أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة646دوالر نفذت من خالل 7,662,852سهم بقيمة   4,133,278حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند. شركة فقط12شركات  بينما انخفضت أسعار إغالق 6األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت من خالل 2,024,844سهم بقيمة 316,755دون تغير  عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول  4.6مستوى 

دوالر دون تغير عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   1.54هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة160

.  دون تغير عن إغالق األسبوع الماضي 2.49اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر821,750سهم بقيمة  535,369

. دوالر383,893سهم بقيمة 155,762هحيث بلغ حجم التداول علي

2017بورصة فلسطين تستلم البيانات المالية للشركات المدرجة عن الشهور التسعة األولى من العام 

عن انتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات 05/11/2017أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم األحد 

، والمتمثلة بالبيانات المالية 31/10/2017وذلك بتاريخ 2017المدرجة لإلفصاح عن بياناتها المالية للشهور التسعة األولى من العام 

48شركة من أصل 46أي تم استالم االفصاحات من قبل % 96المرحلية غير المدققة لتلك الشركات، حيث بلغت نسبة االلتزام باإلفصاح 

بعد الضريبة 2017ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن الشهور التسعة األولى من العام . شركة مدرجة

، والتي بلغت قيمتها 2016عن صافي األرباح المحققة للفترة ذاتها من العام % 3.30دوالر أمريكي بانخفاض نسبته 236,678,640

شركة بقيمة بلغت 41من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 89دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 244,757,355

بانخفاض نسبته 2016دوالر أمريكي للربع الثالث من العام 247,893,388دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 245,919,631

دوالر للربع الثالث من ( 3,136,033)دوالر مقارنة مع ما قيمته ( 9,240,991)شركات خسائر بلغت قيمتها 5في حين حققت %. 0.80

:  بينما لم تتمكن شركتان من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى اآلن وهي%.195بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 2016العام 

ل الظروف من جانبه أشاد عويضه بأهمية النتائج التي حققتها الشركات في ظ. المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم لالتصاالت

.ود المنطقةاالقتصادية والسياسية الراهنة على أمل تحقيق نتائج أفضل في الفترات القادمة خاصة في ظل التفاؤل الحذر الذي يس

شهور9مليون دوالر في 73أرباح البنوك الفلسطينية عند 

بالمائة على 9.6أظهر مسح قامت به األناضول، أمس األحد، أن أرباح البنوك الفلسطينية المحلية المدرجة في بورصة فلسطين، صعدت 

وبحسب المسح الذي استند على إفصاحات البنوك، بلغ صافي أرباح المصارف. 2017أساس سنوي، خالل الشهور التسعة األولى من 

.ماليين دوالر73.2المحلية الستة المدرجة في بورصة فلسطين، 

15ني ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطي.مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي66.919كانت أرباح البنوك الستة، بلغت 

وما يزال بنك واحد محلي غير مدرج في .أردنية، وبنك واحد مصري7بنوك وافدة، بواقع 8بنوك محلية، و7مصرفًا محليًا ووافًدا، منها 

، وينتظر أن يطرح جزًءا من أسهمه في 2016أيلول / الذي فتح أبوابه في سبتمبر( إسالمي)بورصة فلسطين، وهو مصرف الصفا 

الموجودات والودائع، ويعد بنك فلسطين، أكبر البنوك المحلية من حيث صافي األرباح، واألكبر في السوق الفلسطينية من حيث.البورصة

.مليون دوالر38.54بتسجيله صافي أرباح بلغت 

بورصة عمان

مليون (4.7)مليون دينار مقارنة مع ( 5.3)حوالي 09/11–05/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 26.7)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(13.8)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، نفذت ( 22.9)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(23.4)

(  2082.8)أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 12784)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %(. 1.38)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2112.1)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما ( 31)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 146)لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 86)انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 4.76نقطة أي بنسبة 172.43نقطة منخفضا  3449.81اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، 21,757درهم نفذت من خالل  2,156,643,419.920سهم بقيمة 1,174,240,062جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  

7.800درهم وأغلق على  528,453,201.230سهم بقيمة   66,822,781وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  

سهم بقيمة   14,983,171اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها   . عن  االغالق السابق% 6.137منخفضا بنسبة  

. عن اغالق االسبوع السابق % 8.475منخفضاً بنسبة 2.700درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  41,820,021.530

(SHUAA)شعاع كابيتال 

59.8درها ، التي تنشط في مجال التمويل وإدارة األصول والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أرباحا ق"شعاع كابيتال"حققت شركة 

مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة 113.6، قياسا بخسائر قدرها 2017بنهاية التسعة أشهر األولى ( للسهم/فلس5.6)مليون درهم 

61.7لتصل إلي % 35يعود سبب ارتفاع األرباح خالل الفترة الحالية إلي تراجع المصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة . 2016من عام 

مليون درهم مقابل 3.5مليون درهم خالل نفس الفترة من العام السابق، باإلضافة إلي عكس مخصصات بمقدار 95.5مليون درهم مقابل 

كما يعود إلى ارتفاع األرباح من االستثمارات بما فيها . 2016مليون درهم خالل التسعة أشهر األولي 134تسجيل مخصصات بمقدار 

.2016مليون درهم خالل التسعة أشهر األولى 6.9مليون درهم مقابل 47.2االستثمارات في شركات زميلة إلى 


