
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.70.657.69%15218,604     219,836

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.821.820.00%35221,452     380,197

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.380.47-19.15%1462,584,634    1,085,962

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD5.435.430.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.851.831.09%57806,329       1,490,545(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

BOPUSD2.462.47-0.40%84214,697     528,125
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.0551.00%1249,275       248,221
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1122            344
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.620.65-4.62%3097,156       86,472
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.51.50.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.272.28-0.44%755,919,431    13,039,221
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.94-6.38%35,257         6,734
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.32.24.55%29343,337     756,571
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.82.80.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.121.120.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.62-4.84%1630            524والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.081.080.00%41,050         1,129
 التأمين الوطنية

NICUSD3.153.053.28%180              252
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.581.523.95%3762,611,891    3,995,927
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.480.480.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.654.69-0.85%121176,243     1,158,889
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.191.171.71%4053,298         62,786
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.623.620.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.950.950.00%51,597,068  1,517,215
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%77,938         25,191
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.570.561.79%94324,288       249,965
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.761.675.39%126306,134     522,809
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.830.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.52.461.63%48,500         21,210
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.771.8-1.67%2337,319       66,978
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.670.71-5.63%82272,122     191,454
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD10100.00%0510            7,193
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.530.530.00%6704            373اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.991-1.00%78142,030     140,188لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد
0

3.28%

التغير

7.69%AHC

 عدد

الصفقات
الرمز

الشركة اسم

االسبوع

السابق 

 االسهم عدد

المتداولة

5.39%

األسبوعي التقرير

2017-07-30
2017-08-03

المالية لالوراق المتحدة الشركة

United Securities Company
Tel:- +970-2-242-3090

10

16,000,099       

10

26

 اغالق

االسبوع
العملة هيئة التقاعد تشتري حصة بنك القدس في اإلسالمي الفلسطيني
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.46نقطة أي بنسبة 2.56نقطة مرتفعاً 559.45أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة1,455دوالر نفذت من خالل 25,804,311سهم بقيمة  16,000,099حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركات فقط10شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 10مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

سهم 176,243عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.85دينار منخفضا بنسبة 4.65الفلسطينية عند مستوى  

عن % 3.95دوالر مرتفعاً بنسبة 1.58هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة121دينار نفذت من خالل 1,158,889بقيمة  

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد . دوالر3,995,927سهم بقيمة  2,611,891اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

سهم بقيمة 214,697حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.40دوالر منخفضا بنسبة 2.46اغلق على 

.  دوالر528,125

2017إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 

شركة سوق : ، وكانت على النحو التالي2017أفصحت كل من الشركات التالية عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة للنصف األول 

إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت 30/06/2017وتشير بيانات الشركة كما في (PSE)فلسطين لألوراق المالية 

، و 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 415,317مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي( 104,963)

,  دوالر أمريكي545,913تشير بيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (UCI)شركة االتحاد لالعمار واالستثمار

، %40.33بإرتفاع بلغت نسبته 2016دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 389,026مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع , دينار أردني593,336وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت (BPJ)بيت جاال لصناعة األدوية 

اتصاالت %. 6.97بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 637,788صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

مقارنة مع صافي , دينار أردني33,062,000وتشير البيانات إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت ( PALTEL)الفلسطينية

%.  18.97بإنخفاض بلغت نسبته 2016دينار أردني للفترة نفسها من العام 40,801,000أرباح بعد الضريبة بمقدار 

هيئة التقاعد تشتري حصة بنك القدس في اإلسالمي الفلسطيني

، عن شراء الهيئة لحصة بنك القدس في البنك 03.08.2017ماجد الحلو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية اليوم الخميس الموافق .أعلن د

ي البنك ونشرت بورصة فلسطين، اليوم الخميس بياناً من هيئة التقاعد لإلفصاح عن عملية شرائها حصة ف .اإلسالمي الفلسطيني

وتشريعاته الثانوية وقرار رقم 2004لسنة ( 12)رقم ( 90)استناداً ألحكام المادة: "وجاء في البيان .اإلسالمي الفلسطيني، أمس األربعاء

من رأس مال البنك اإلسالمي الفلسطيني % 7.97بشأن االفصاح عن ملكية المالكين الرئيسسين، نود إعالمكم بقيامنا بشراء 1/2012

من رأس مال البنك اإلسالمي الفلسطيني البالغ % 10.30ملكيتنا في البنك أصبحت تشكل " وأشار البيان، إلى أن ."2/8/2017بتاريخ 

البنك ، أمس األربعاء، عن تنفيذ بنك القدس، عملية بيع لحصته في"االقتصادي"مليون دوالر أمريكي ونشر 69إجمالي قيمته 

اع وبحسب بيانات صادرة عن بورصة فلسطين، فإن بنك القدس ب .من إجمالي رأسمال البنك% 8اإلسالمي الفلسطيني، والبالغة قرابة 

.مليون دوالر أمريكي12.447مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.654قرابة 
.

بورصة عمان

مليون 8.9مليون دينار مقارنة مع9.2حوالي 08/03–07/30بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

44.4مليون دينار مقارنة مع 46.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %3.8دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع  

مليون سهم، نفذت من 33.1أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق

2,156.1أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا15,091خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %. 0.38نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 2,164.3نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما 36شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 159لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة77انخفضت أسعار أسهم 

(ARAB)البنك العربي 

2017حزيران 30مليون دوالر للفترة المنتهية في 415.2حققت مجموعة البنك العربي أرباحا بعد الضرائب والمخصصات بلغت 

الرغم ، وتأتي هذه النتائج من خالل النمو القوي بااليرادات التشغيلية للبنك على2016مليون دوالر لنفس الفترة للعام 424.9مقابل 

بنهاية النصف % 4واظهرت التسهيالت االئتمانية نموا بنسبة . من أثر انخفاض اسعار الصرف لعدد من العمالت العربية واالجنبية

، في حين 2016مليار دوالر أميركي كما في نهاية العام 23.7مليار دوالر أميركي بالمقارنة مع 24.7لتصل الى 2017االول عام 

رئيس –وتعليقاً على اداء البنك صرح صبيح المصري . 2017حزيران 30مليار دوالر أميركي كما في 33.5بلغت ودائع العمالء 

لى التكيف مع يسعدنا أن يواصل البنك أداءه السليم الذي يؤكد صالبة نموذج األعمال الذي يسير عليه وقدرته ع" –مجلس إدارة البنك

صلبة إليرادات مستدامة بيئة األعمال التي تتسم بالكثير من التحديات نتيجة للظروف االقتصادية بفضل تركيز البنك على إرساء أسس

".تقوم على تنويع األعمال ومصادر الدخل قطاعيا وجغرافيا 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.91نقطة أي بنسبة 68.95نقطة مرتفعا  3,675.12اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، 17,800درهم نفذت من خالل 1,610,980,754.570سهم بقيمة  1,000,973,559جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعا 8.380درهم وأغلق على 358,520,077.090سهم بقيمة 43,011,488وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 25,767,317اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 2.948بنسبة 

% .0.870منخفضا  بنسبة 3.480درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 90,359,659.120


