
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.70.70.00%11,000         987

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.821.820.00%2059,753       106,459

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.390.382.63%146806,210       308,761

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD5.435.430.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.881.851.62%61804,785       1,493,941(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.680.680.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.740.740.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.290.290.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.650.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.472.460.41%65318,014     786,243
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.055.050.00%612,883       65,072
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.650.624.84%2354,650       49,602
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.51.50.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.232.27-1.76%48244,835       556,787
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.880.00%32,578         3,200
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.42.34.35%30100,042     243,814
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.82.80.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.12-3.57%41,500         1,635
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.041.08-3.70%44,602         4,786
 التأمين الوطنية

NICUSD3.13.15-1.59%1776            2,406
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.611.581.90%3232,484,059    3,900,647
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.48-4.17%2500            324العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.674.650.43%10586,107       562,330
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.191.190.00%3839,128         46,431
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.62-0.55%11,000         3,600
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.960.951.05%11,000         960
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.552.550.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.250.00%511,062       35,105
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.570.570.00%2659,476         47,682
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.741.76-1.14%3296,326       166,745
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.830.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.52.50.00%2122,600       56,464
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.821.772.82%20405,692     738,127
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.690.672.99%2675,567       52,516
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD10.51105.10%7508            7,569
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.530.530.00%3392            208اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.990.990.00%60118,853     117,430لالتصاالت
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االسبوع
العملة %0.53 نقطة مرتفعاً بنسبة 562.42أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.53نقطة أي بنسبة 2.97نقطة مرتفعاً 562.42أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة1,082دوالر نفذت من خالل 9,359,831سهم بقيمة  5,813,898حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند. شركات فقط7شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 11األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار 562,330سهم بقيمة  86,107عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.43دينار مرتفعا بنسبة 4.67مستوى  

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ % 1.90دوالر مرتفعاً بنسبة 1.61هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة105نفذت من خالل 

دوالر مرتفعا  بنسبة 2.47اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر3,900,647سهم بقيمة  2,484,059حجم التداول عليه 

. دوالر786,243سهم بقيمة 318,014حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.41

2017إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 

الشركة العربية : ، وكانت على النحو التالي2017أفصحت مجموعة  من الشركات عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة للنصف األول 

دينار 699,507قد بلغتبعد الضريبةإلى أّن صافي أرباح الفترة30/06/2017وتشير بيانات الشركة كما في ( APC)لصناعة الدهانات 

، %0.54بانخفاض بلغت نسبته2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 703,324بمقدارالضريبةبعدأردني، مقارنة مع صافي أرباح

قد بعد الضريبةإلى أّن صافي أرباح الفترة30/06/2017وتشير بيانات الشركة الموحدة كما في (MIC)و شركة  المشرق للتأمين 

2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 524,110بمقدارالضريبةبعددوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح1,006,761بلغت

وتشير البيانات المالية المرحلية غير المدققة للشركة كما (ISBK)والبنك اإلسالمي الفلسطيني ،.%92.09بإرتفاع بلغت نسبته

بعد دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح6,366,025قد بلغتبعد الضريبةإلى أّن صافي أرباح الفترة30/06/2017في

شركة المستثمرون العرب  %5.76.بإرتفاع بلغت نسبته2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 6,019,521بمقدارالضريبة

(ARAB) دينار 47,435إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2017\06\30و تشير بيانات المستثمرون العرب كما في

%.34.32بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 72,224مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , أردني

بورصة عمان

مليون دينار 9.2مليون دينار مقارنة مع5.3حوالي 08/10–08/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من

مليون 46.1مليون دينار مقارنة مع 26.4، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %42.7لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض  

مليون سهم، نفذت من خالل 24.1أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

نقطة مقارنة 2,140.5أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا12,697

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ %. 0.72نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 2,156.1مع 

69شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 39شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 154عددها 

.شركة

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.76نقطة أي بنسبة 27.79نقطة منخفضا 3,647.33اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم 12,494درهم نفذت من خالل 1,049,214,131سهم بقيمة  698,615,394جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن % 0.477مرتفعا بنسبة 8.420درهم وأغلق على 125,806,812سهم بقيمة 15,014,555التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم 128,155,507سهم بقيمة 36,282,143اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . االغالق السابق

% .1.437منخفضا  بنسبة 3.430شركة ارابتك على سعر 

 (ARTC)أرابتك القابضة
دبي ساوث مول إحدى الشركات المملوكة لها بعقد إنشاء المركز التجاري" أرابتك لإلنشاءات"كشفت شركة أرابتك القابضة  عن فوز شركة 

بي وأوضحت الشركة أن المشروع تم ترسيته من قبل شركة المشروع المشترك بين إعمار العقارية، ومركز د.مليون درهم363بقيمة 

وكانت شركة أرابتك لإلنشاءات، .ألف متر مربع83وأضافت الشركة أن المركز التجاري سيقام على مساحة مبنية تقارب .التجاري العالمي

.مليون درهم من المجلس الوطني لإلعالم353بقيمة 2020فازت في يوليو الماضي بعقد بناء جناح دولة اإلمارات في إكسبو دبي 

بنهاية النصف ( للسهم/فلس3.8)مليون درهم 57.4أكبر شركة مقاوالت في إمارة دبي،  أرباحا قدرها " أرابتك القابضة"حققت شركة  

يعود سبب تحقيق أرباحا خالل الفترة 2016مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 232.8، مقارنة بخسائر قدرها 2017األول 

مليون درهم مقابل 166لتصل إلى % 37بنسبة ، وانخفاض المصروفات العمومية واإلدارية%2الحالية إلى ارتفاع اإليرادات بنسبة 

مليون 26.6كما يعود إلى تحقيق الشركة أرباحا من االستثمار في شركات زميلة قدرها 2016مليون درهم خالل النصف األول 264.3

وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد اإلنشاء .مليون درهم خالل نفس الفترة من العام الماضي34.8درهم مقابل تسجيل خسائر قدرها 

.2016مليار درهم خالل نفس الفترة من العام 22.6مقارنة بـ 2017خالل النصف األول مليار درهم17.4بلغت 

(DAMAC)داماك العقارية 

بالتمرير، وكانت النتائج المالية 2017دعا رئيس شركة داماك العقارية أعضاء مجلس اإلدارة إلقرار البيانات المالية للربع الثاني من 

مليون درهم، مقارنة بأرباح الفترة 880.44إلى % 16.2للشركة أظهرت، في مايو الماضي، تراجع أرباح الربع األول من العام الجاري 

مليون درهم، مقابل ربح 850، لتصل إلى %1.2كانت أرباح الشركة ارتفعت في الربع األخير من العام الماضي .المماثلة من العام الماضي

مليار درهم، مقابل ربح بنحو 3.69وحققت الشركة أرباحاً في العام الماضي بقيمة .2015مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 840قيمته 

%.18.2، بانخفاض نسبته 2015مليار درهم في عام 4.51


