
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%2113            132

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.831.86-1.61%8153,039       96,577

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.2420.83%47234,796       65,088

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.951.97-1.02%45101,009       197,167(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.750.741.35%46,955         7,283العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.670.7-4.29%110              9
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.52.55-1.96%51,642         5,790
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.552.521.19%103360,459     916,028
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD4.955.05-1.98%109,406         47,138
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.71-2.82%74,253         4,083
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.651.584.43%43,500         5,705
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.152.18-1.38%1742,561         92,090
 سجاير القدس

JCCJOD0.890.9-1.11%42,183         2,729
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD33.02-0.66%22111,832     337,393
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.370.370.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%16,278         6,780
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.580.580.00%2170            139والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.051.09-3.67%31,066         1,120
 التأمين الوطنية

NICUSD3.143.15-0.32%1123,153       73,053
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.571.570.00%220708,389       1,110,134
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.654.650.00%8990,601       593,697
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.421.345.97%204409,435       571,866
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.61.39%14,469         16,238
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.121.11.82%2383,700       92,029
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.682.680.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.272.270.00%514,086       45,221
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.570.58-1.72%68157,294       126,332
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.981.970.51%40309,857     607,656
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.52.490.40%32,000         4,914
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%115,146         9,222
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.690.672.99%2350,870       33,769
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.50.87%2166            2,711
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.470.49-4.08%7956            454اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.351.1715.38%3941,035,575  1,357,730لالتصاالت
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اغالق 
االسبوع

العملة %1.56 نقطة مرتفعاً بنسبة 587.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

6,430,278         

WATANYIA

الشركات االكثر ارتفاعا

2.99%

التغت 

20.83%AIG

عدد 
الصفقات

الرمز
كة اسم الشر

578.82
580.04

583.63

586.74 587.12

575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

08-Oct-17 09-Oct-17 10-Oct-17 11-Oct-17 12-Oct-17

WATANYIA
21.11%

PADICO
17.26%

BOP
14.25%

QUDS
9.45%

PALTEL
9.23%

Others
28.69%

(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value WATANYIA

27.00%

PADICO
18.47%

PEC
10.68%

BOP
9.40%

QUDS
8.08%

Others
26.37%

(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 1.56نقطة أي بنسبة 9.03نقطة مرتفعاً 587.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

دوالر نفذت من خالل 6,430,277سهم بقيمة 3,834,969بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم    . الماضي

شركة  13شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 12وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,459

، 0.63دينار دون تغير عن اغالق االسبوع السابق 4.65أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  . فقط

هذا واغلق سهم باديكو على . صفقة89دينار نفذت من خالل 593,696سهم بقيمة  90,601حيث بلغ حجم التداول  

سهم بقيمة  708,389دوالر دون تغير عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   1.57سعر 

عن إغالق % 1.19دوالر مرتفعا بنسبة 2.52اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,110,133

.  دوالر916,028سهم بقيمة 360,459حيث بلغ حجم التداول عليه  . األسبوع الماضي 

تناقش زيادة رأس المال" التكافل الفلسطينية.."أكتوبر 16

أكتوبر الجاري؛ لمناقشة 16،المدرجة ببورصة، يوم االثنين(TIC)يجتمع مجلس إدارة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

زيادة رأس المال الماضي علىيوليو18وافق في وكان مجلس إدارة الشركة .زيادة رأس المال، بحسب بيان للبورصة

 .ورصةألف سهم لالكتتاب على المساهمين بالشركة بالتنسيق مع الهيئة والب650ماليين دوالر، من خالل طرح 10إلى 
 .مليون سهم، بقيمة اسمية دوالر واحد لكل سهم9.35مليون دوالر، موزعة على 9.35ويبلغ رأسمال الشركة حالياً 

ألف دوالر في 221.5ألف دوالر في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 505.3وبلغت أرباح الشركة

.2016الفترة المقارنة من 

حتى أيلول الماضي% 45صافي أرباح بنك القدس تقفز 

على أساس سنوي، خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري، مقارنة مع % 44.7قفزت أرباح بنك القدس بنسبة 

عد الضرائب، وبحسب األفصاح الرسمي للبنك إلى بورصة فلسطين، بلغ صافي أرباح البنك ب .2016الفترة المقابلة من 

كانت أرباح البنك بعد الضرائب، بلغت خالل  .مليون دوالر أمريكي في الشهور التسعة األولى من العام الجاري9.417

وبلغت أرباح البنك قبل الضرائب خالل الشهور  .مليون دوالر أمريكي6.505الشهور التسعة األولى من العام الماضي 

مليون دوالر في الفترة المقابلة 8.229مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 11.317التسعة األولى من العام الجاري، نحو 

.2016من 

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة ( 4.9)حوالي 12/10–08/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(14.8)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (4.3)مع 

ة أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورص. مليون دينار لالسبوع السابق(21.3)مليون دينار مقارنة مع ( 24.4)

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع . عقداً ( 12240)مليون سهم، نفذت من خالل ( 21.1)خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع ( 2109.2)نقطة مقارنة مع ( 2109.8)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(.0.03)السابق بإرتفاع نسبته 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 43)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 151)

.شركة( 64)أسعار أسهم 

سوق دبي

.  عن إغالق األسبوع السابق% 1.93نقطة أي بنسبة 69.17نقطة مرتفعا  3360.27اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من 2,538,143,915سهم بقيمة  1,874,356,8080جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد 

161,760,918.77سهم بقيمة 18,714,968صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 27,828خالل 

ل اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداو. عن االغالق السابق.% 1.981مرتفعاً  بنسبة 8.75درهم وأغلق على 

مرتفعا بنسبة  3.000درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  67,467,273سهم بقيمة  22,290,781عليها  

2.041. %

وأرباح ..2017بنهاية التسعة أشهر األولى %( 18)+ مليون درهم 3173.0إلى " بنك دبي اإلسالمي"ارتفاع أرباح 

مليون درهم1107.1الربع الثالث 

مليون 3173.0أكبر البنوك اإلسالمية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى "بنك دبي اإلسالمي"ارتفعت أرباح

مليون درهم تم تحقيقها 2680.6، مقارنة بأرباح قدرها 2017بنهاية التسعة أشهر األولى ( للسهم/فلس64.2)درهم 

2016خالل نفس الفترة من عام 


