
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.610.7-12.86%670,000       63,484

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.81.82-1.10%1722,286       40,083

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.330.38-13.16%1995,500         33,475

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD65.59.09%4350              2,987

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.91.90.00%127927,881       1,747,759(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.715.63%4350            365العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.740.740.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.293.45%14                2
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.552.550.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%1160            542
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.470.81%115176,150     433,945
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.20.00%21,000         5,200
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.630.66-4.55%1651,500       44,842
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.521.520.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.252.250.00%165,341           11,990
 سجاير القدس

JCCJOD0.890.890.00%64,708         5,897
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.552.530.79%31148,422     367,976
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.071.070.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.030.00%11,388         1,430
 التأمين الوطنية

NICUSD3.153.150.00%10105,840     333,335
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.591.6-0.63%2341,037,486    1,650,382
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.714.70.21%9570,183       465,676
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.21.23-2.44%66134,876       162,318
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%55,009         18,032
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD10.964.17%392,311,221  2,318,541
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.222.220.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%27,802         13,755
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.250.00%23,325         10,552
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.530.55-3.64%2660,160         45,028
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.91.843.26%92180,030     334,727
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.83-1.06%254,261       214,289
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.622.620.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.81-0.55%2414,401       25,907
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.590.69-14.49%3572,660       46,161
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.035.17%71,921         31,307
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.490.5-2.00%62,178         1,072اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.990.981.02%73159,281     157,563لالتصاالت
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.15نقطة أي بنسبة 0.84نقطة مرتفعاً  566.15أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة1,084دوالر نفذت من خالل 8,588,621سهم بقيمة    5,725,674حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم   

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركة فقط11شركلت  بينما انخفضت أسعار إغالق 10مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

سهم 70,183عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول   %0.21دينار مرتفعا بنسبة 4.71الفلسطينية عند مستوى  

عن % 0.63-دوالر منخفضاً بنسبة 1.59هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة95دينار نفذت من خالل 465,676بقيمة  

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد. دوالر1,650,382سهم بقيمة  1,037,486اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   

سهم بقيمة 176,150حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.81دوالر مرتفعاً بنسبة 2.49اغلق على 

.  دوالر433,945

2017الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام " مليون دوالر156بحصيلة أرباح بلغت حوالي "

عن انتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات 21/08/2017أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم االثنين 

، والمتمثلة بالبيانات المالية المرحلية 15/08/2017وذلك بتاريخ 2017المدرجة لإلفصاح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 

شركة 48شركة من أصل 45أي تم استالم االفصاحات من قبل % 94المراجعة لتلك الشركات، حيث بلغت نسبة االلتزام باإلفصاح 

بعد الضريبة 2017ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن النصف األول من العام . مدرجة

، والتي بلغت قيمتها 2016عن صافي األرباح المحققة للفترة ذاتها من العام % 1.84دوالر أمريكي بانخفاض نسبته 156,218,023

شركة بقيمة بلغت 38من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 84دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 159,148,722

بانخفاض نسبته 2016دوالر أمريكي للنصف األول من العام 161,596,026دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 161,021,224

دوالر للنصف ( 2,447,304)دوالر مقارنة مع ما قيمته ( 4,803,201)شركات خسائر بلغت قيمتها 7في حين حققت %. 0.36

شركات من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى3بينما لم تتمكن %.96.26بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 2016األول من العام 

.المؤسسة العقارية العربية، المجموعة األهلية للتأمين، جلوبال كوم لالتصاالت: اآلن وهي

مليون دوالر أرباح البنوك الفلسطينية للنصف األول48.55

على أساس سنوي، خالل النصف األول % 11.5أظهرت البيانات أن إجمالي أرباح البنوك المحلية العاملة في فلسطين، صعدت بنسبة 

لعام الجاري، من العام الجاري وأشار المسح المستند على بيانات البنوك لبورصة فلسطين، أن أرباح البنوك في النصف األول من ا

ماضي، بلغت كانت أرباح البنوك المحلية العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف األول من العام ال. مليون دوالر أمريكي48.55بلغت 

القدس، البنك بنك فلسطين، البنك الوطني، بنك: والبنوك المحلية المدرجة في بورصة فلسطين، هي. مليون دوالر أمريكي43.536

ابه في أيلول الماضي، بنكاً ويعد مصرف الصفا الذي افتتح أبو. اإلسالمي العربي، البنك اإلسالمي الفلسطيني، بنك االستثمار الفلسطيني

ك واستحوذ بن. محلياً، لكن أسهمه ما تزال غير مدرجة في البورصة، وسط توقعات بإدراجها خالل وقت الحق من العام الجاري

.مليون دوالر أمريكي24.7من أرباح البنوك المحلية العاملة في السوق، بإجمالي أرباح بلغت % 50.8فلسطين على 

للنصف األول% 53أرباح شركات التأمين في فلسطين تصعد 

على أساس سنوي في النصف األول من العام الجاري، مقارنة % 53.3صعد صافي أرباح شركات التأمين العاملة في فلسطين، بنسبة 

افي أرباح وبحسب مسح لالقتصادي، استناداً إلى إفصاحات شركات التأمين لبورصة فلسطين، بلغ ص. 2016مع الفترة المناظرة من 

كان صافي أرباح شركات التأمين، بلغ في النصف األول من العام . 2017مليون دوالر في النصف األول من 11.243الشركات 

ت شركة ترس: وشركات التأمين المدرجة في البورصة وأفصحت عن نتائجها المالية هي. مليون دوالر أمريكي7.333الماضي 

عذر لسطينية للتأمين، فيما تالعالمية للتأمين، شركة المشرق للتأمين، والعالمية للتأمين، والوطنية للتأمين، وفلسطين للتأمين، والتكافل الف

.على األهلية للتأمين اإلفصاح عن نتائجها في الموعد المحدد

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 6.4)حوالي 24/08–20/08بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 32.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(0.8)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (6.4)

( 27.4)غ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بل. مليون دينار لالسبوع السابق(25.5)مقارنة مع 

هذا أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق.عقداً ( 14140)مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق 0.52)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2116.8)نقطة مقارنة مع ( 2105.7)األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ( 43)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 155)للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 74)ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.65نقطة أي بنسبة 23.29نقطة مرتفعا  3,624.49اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، 12,081درهم نفذت من خالل 1,188,293,711.140سهم بقيمة  850,652,969جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعا 8.530درهم وأغلق على 204,027,750.340سهم بقيمة 24,226,639وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 11,960,645اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 1.066بنسبة 

.دون تغير 3.270درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 39,495,069.770


