
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.191.171.71%31,996         2,341

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.811.83-1.09%5347,185       87,080

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.280.29-3.45%126448,647       130,048

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.931.95-1.03%3068,814         134,119(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.750.00%1337            356العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.670.670.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.522.50.80%21,500         5,331
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.512.55-1.57%5581,133       204,470
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.14.953.03%1174,156     862,331
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.690.00%1825,813       24,651
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.65-3.03%12,000         3,200
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.152.150.00%12,720           5,848
 سجاير القدس

JCCJOD0.90.891.12%55,024         6,266
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.0331.00%1127,559       82,659
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.370.370.00%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

NCIUSD1.051.050.00%1445            467
 التأمين الوطنية

NICUSD3.23.141.91%1237,032       117,041
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.551.57-1.27%186815,820       1,266,903
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.624.65-0.65%101138,594     905,727
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.361.42-4.23%89201,599       273,928
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%219,286       71,283
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.091.12-2.68%16529,830     567,202
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.82.684.48%1809            2,265
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.262.27-0.44%1018,004       57,643
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.520.57-8.77%1691,468,053    1,080,479
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.961.98-1.01%2391,340       178,794
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.81.79%211,000       44,217
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.52.50.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.831.81.67%1145,872       83,773
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%524,604       110,718
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.650.69-5.80%1717,634       11,451
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.60.00%030              491
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.470.470.00%3604            284اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.251.35-7.41%322646,254     793,359لالتصاالت
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االسبوع
العملة %1.59 نقطة منخفضاً بنسبة 577.78أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.59نقطة أي بنسبة 9.34نقطة منخفضاً 577.78أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة1,277دوالر نفذت من خالل 7,114,726سهم بقيمة  4,953,694اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار منخفضاً بنسبة 4.62أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط14شركات  بينما انخفضت أسعار إغالق 9اغالقات 

هذا واغلق سهم باديكو . صفقة101دينار نفذت من خالل 905,727سهم بقيمة 138,594عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول % 0.65

اما . دوالر1,266,903سهم بقيمة  815,820عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  % 1.27دوالر منخفضاً بنسبة 1.55على سعر 

81,133حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن إغالق األسبوع الماضي % 1.57دوالر منخفضاً بنسبة 2.51بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

. دوالر204,470سهم بقيمة 

2017إفصاح الشركات عن بياناتها المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام 

شركة البنك : ، وكانت على النحو التالي2017أفصحت كل من الشركات التالية عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة حتى نهاية الربع الثالث 

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي7,059,113، حيث  أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت ( TNB)الوطني

، صافي أرباح الفترة بعد ( ARAB)شركة المستثمرون العرب، %23.78بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 5,702,787

بإنخفاض بلغت 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 70,667مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني53,121الضريبة قد بلغت 

دينار 135,535إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت ،(PALAQAR)شركة بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات، %24.83نسبته 

شركة البنك ، %49.18بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 266,719مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , أردني

مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي9,644,894، إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (ISBK)االسالمي الفلسطيني

إلى أّن صافي أرباح الفترة ،(PEC)شركة الفلسطينية للكهرباء، %2.22بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 9,435,267

دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 14,131,710مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي6,346,875بعد الضريبة قد بلغت 

%.55.09بإنخفاض بلغت نسبته 2016

إطالق نظام الجيل الثالث لالتصاالت خالل بضعة أشهر 

. عة أشهرخالل بضأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية، عمار العكر إن إطالق نظام الجيل الثالث للهواتف النقالة سيبدأ العمل فيه

اقم علىوشدد العكر على أن طواقم مجموعة االتصاالت الفلسطينية تسابق الزمن من أجل تشغيل هذا النظام بأسرع وقت ممكن، حيث تعمل هذه الطو

المعدات المطلوبة وأشار العكر إلى أن العمل بالنظام قد يتأخر لبضعة أشهر، في ظل استمرار االحتالل في تأخير دخول. استكمال بناء الشبكة الخاصة به

ن يقومون بتركيب أجزاء وأكد العكر أن العمل لتشغيل نظام الجيل الثالث يسير على قدم وساق، فالمهندسين والفنيي. لتشغيل هذا النظام في الضفة الغربية

ي شهر لدينا ألف محطة وبرج كان من المفترض إدخالهم ف: وأضاف. الشبكة، ولكن ال يزال هناك تأخيراً من الجانب اإلسرائيلي في إدخال المعدات

ء برج في شهر أيلول، مؤكداً وجود وعودات إسرائيلية بإطالق سراح ما تبقى من معدات مع انتها300حزيران الماضي، حتى اآلن لم يدخل منها سوى 

.عطلة األعياد اليهودية

قريبا  .. تضع اللمسات األخيرة إلطالق خدماتها في القطاع" الوطنية موبايل"

مؤخراً من ت هتعكف إدارة شركة الوطنية موبايل على وضع اللمسات األخيرة إلطالق خدماتها في قطاع غزة خالل االيام القريبة القادمة وذلك بعد أن انت

وبايل في قطاع غزة وأشار مدير عام عمليات شركة الوطنية م. استكمال الترتيبات اللوجستية واالدارية الالزمة لبدء التشغيل الفعلي لخدماتها في القطاع

ضح أبو شعبان أن واو. هيثم ابو شعبان الى أنه تم االنتهاء من تجهيز البنية التحتية الالزمة النطالق مرحلة التشغيل الفعلي للوطنية موبايل في غزة 

تتالءم مع ادات التي الشركة استكملت تعيين طواقمها االدارية والفنية واختيار موظفيها وفق نظام محوسب يعتمد على اختيار المواصفات والخبرات والشه

ز مقرات المعارض تجهيكل وظيفة من الوظائف المطلوبة التي تم اعالنها على الموقع االلكتروني للشركة الفتاً في هذا السياق الى أنه تم االنتهاء أيضاً من

.  ونقاط البيع واستكملت جاهزية موزعي ووكالء الوطنية موبايل لبدء العمل الفعلي

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع (4.9)مليون دينار مقارنة مع ( 5.4)حوالي 19/10–15/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لالسبوع (24.4)مليون دينار مقارنة مع ( 27.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(10.7)السابق وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات .عقداً ( 12255)مليون سهم، نفذت من خالل ( 18.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض ( 2109.8)نقطة مقارنة مع ( 2102.9)األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.33)نسبته 

.شركة( 61)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 49)

(ARAB)البنك العربي 

أمام المحكمة العليا االمريكية والتي جاءت في ضوء الطعن المقدم 11/10/2017أصدر البنك العربي البيان التالي حول جلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ 

في ضوء (:ATS)جانب بناًء على قانون التعويض عن الفعل الضار لأل( غير االمريكيين والذين يحملون الجنسية االسرائيلية)لها من قبل المدعين االجانب 

والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة المقاطعة برد دعاوى المدعين المقامة ضد البنك 9/5/2016قرار محكمة االستئناف بهيئتها الموسعة الصادر بتاريخ 

كية، قدم وخالل جلسة المرافعة أمام المحكمة العليا االمري. العربي، توجه المدعون الى المحكمة العليا االمريكية كمحاولة أخيرة للطعن في هذا القرار

ال يسمح بمقاضاة الشركات، وأن الحديث عن موضوع جواز مقاضاة ( ATS)محامو البنك ردهم على مرافعة محامي المدعين مؤكدين على أن قانون 

أطرافها نوأالشركات في إطار هذا القانون له أبعاد واعتبارات سياسية واقتصادية، كما بينوا أن أحداث هذه الدعاوى قد وقعت خارج الواليات المتحدة

اكم أجانب، وأن البنك مسجل في المملكة االردنية الهاشمية وهو خاضع للسلطات الرقابية فيها مما يجعل هذه الدعاوى خارج نطاق اختصاص المح

.االمريكية

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.34نقطة أي بنسبة  12.50نقطة مرتفعا   3672.77اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  27,053درهم نفذت من خالل  2,958,232,239سهم بقيمة  2,445,961,590خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . دون اي تغير عن  االغالق السابق8.75درهم وأغلق على 267,302,357سهم بقيمة   30,831,217العقارية 

% .0.667منخفضا  بنسبة  2.98درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  38,620,454سهم بقيمة  12,984,714التداول عليها  


