
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.620.65-4.62%187              76

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.821.83-0.55%1384,921       156,822

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.470.417.50%3082,387,728    1,078,500

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD5.435.184.83%15                  38

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.851.831.09%84667,788       1,210,583(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.680.680.00%1937            899العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.740.740.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.290.290.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.650.00%2942            3,395
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.52-1.19%131284,660     709,900
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.0450.80%920,055       100,641
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.640.614.92%63176,545     154,131
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.441.440.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.292.3-0.43%72224,012       514,639
 سجاير القدس

JCCJOD0.920.92.22%53,095         4,016
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.192.180.46%1617,560       37,537
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD0.280.280.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.121.14-1.75%21,000         1,115
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.650.650.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.051.050.00%525,700       26,985
 التأمين الوطنية

NICUSD3.153.11.61%510,000       31,500
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.521.57-3.18%7077,399,015    11,345,422
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.50.50.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.714.73-0.42%191867,899     5,859,752
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.21.26-4.76%35122,080       146,707
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.950.950.00%0-            0
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.552.550.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.3-3.85%1798            1,407
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.3-2.17%51,619         5,141
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.580.64-9.38%113536,020       432,693
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.671.68-0.60%82292,094     484,007
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.830.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.582.580.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.82-1.10%1435,821       64,494
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.720.685.88%109331,564     237,412
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD1010.25-2.44%331              437
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.530.513.92%2214            113اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.991-1.00%105194,095     191,288لالتصاالت
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بورصة فلسطين

عن إغالق % 1.18نقطة أي بنسبة 6.65نقطة منخفضا   559.23أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

دوالر نفذت 22,799,649سهم بقيمة  13,686,285بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . األسبوع الماضي

15شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 10وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة2,085من خالل 

عن اغالق % 0.42دينار منخفضا بنسبة 4.71أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  . شركات فقط

هذا . صفقة191دينار نفذت من خالل 5,859,752سهم بقيمة  867,899االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول %3.18دوالر منخفضا بنسبة 1.52واغلق سهم باديكو على سعر 

دوالر منخفضا 2.49اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر11,345,422سهم بقيمة  7,399,015عليه 

.  دوالر709,900سهم بقيمة 284,660حيث بلغ حجم التداول عليه % . 1.19عن إغالق األسبوع الماضي بنسبة 

قبل الضريبة للنصف األول من العام الحالي" بنك القدس"مليون دوالر قيمة أرباح 8.03

من العام أعلن أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس، النتائج المالية األولية للبنك للنصف األول

%  36.17مليون دوالر، بنسبة نمو بلغت 8.03، مشيراً إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية قبل الضرائب بلغت قيمتها 2017

قيق تأتي هذه النتائج انسجاماً مع توقعاتنا وخططنا الهادفة إلى تح"وقال جراب . 2016مقارنة مع نفس الفترة من العام 

التوازن بين النمو والربحية، وااللتزام بالقواعد والسياسات المعتمدة إلدارة المخاطر، وجودة األصول وسالمة

ختلف مؤشراته اإلجراءات، وبما يتوافق مع متطلبات سلطة النقد، كما أنها تظهر مدى النمو والتقدم الذي يحققه البنك في م

لسطينية، وتعزيز المالية، حيث تمكن البنك من تنمية الودائع والتسهيالت، ما ساهم برفع حصته في السوق المصرفية الف

..قاعدته الرأسمالية، وواصل إدارة الموجودات والمطلوبات بسياسات محكمة ووفق فضلى الممارسات

(TIC)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين  

، استكمال زيادة رأس مال 17/07/2017، بإجتماعه بتاريخ TICأقر مجلس إدارة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين 

الف سهم وذلك بناء على التفويض الممنوح 650مليون دوالر من خالل اكتتاب 10مليون دوالر إلى 9.35الشركة من 

على ان يتم طرح األسهم على المساهمين في 30/03/2016الى المجلس من الهيئة العامة الغيرعادية و المنعقدة بتاريخ 

.الشركة بعالوة اصدار وتاريخ حق اكتتاب يحدد الحقا

(PICO)شركة فلسطين للتأمين 

، توصية مجلس اإلدارة 13/07/2017، بإجتماعها بتاريخ PICOأقرت الهيئة العامة غير العادية لشركة فلسطين للتأمين 

مليون دوالر من خالل توزيع أسهم 6.00مليون دوالر إلى 5.00في آذار الماضي بزيادة رأس مال الشركة المدفوع من 

.2016عن العام % 40يُذكر أن الشركة قد أقرت سابقاً توزيعاً نقدياً بنسبة . 2016عن العام % 20مجانية بنسبة 

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع 7.3حوالي 07/20–07/16بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

36.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %8.00مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض  8.0

هذا أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل. مليون دينار لالسبوع السابق39.9مليون دينار مقارنة مع 

أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي .عقدا13,948مليون سهم، نفذت من خالل 26.4األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض 2,169.1نقطة مقارنة مع 2,166.2العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع 158ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.13نسبته 

.شركة70شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 48إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

عن إغالق األسبوع % 1.02نقطة أي بنسبة 36.09نقطة مرتفعا  3,573.51اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت 1,942,387,047سهم بقيمة  1,305,719,955جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . السابق

223,959,982سهم بقيمة 27,695,745صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 20,616من خالل 

ول اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التدا. عن االغالق السابق.% 2.015مرتفعا بنسبة 8.100درهم وأغلق على 

مرتفعا  بنسبة 3.550درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر230,844,610سهم بقيمة 64,734,894عليها 

0.567. %


