
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%4315            368

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.650.71-8.45%3100,200     91,870

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.831.85-1.08%1011,878       21,683

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.40.3611.11%1521,072,864    400,584

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD5.185.180.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.831.773.39%1941,869,378    3,364,463(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYAJOD0.680.680.00%0-            0
 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

BOPUSD2.522.520.00%89152,936     384,085
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD55.1-1.96%1616,087       80,512
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.610.610.00%923,500       20,240
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.441.440.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.32.33-1.29%61323,074       749,263
 سجاير القدس

JCCJOD0.90.91-1.10%249              62
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.181.9611.22%5091,522       194,382
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD0.280.280.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.141.140.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.650.650.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.051.031.94%57,000         7,330
 التأمين الوطنية

NICUSD3.133.33%6786            2,383
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.250.80%23,000         5,331
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.571.523.29%6224,888,308    7,542,173
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.50.50.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.734.8-1.46%146155,777     1,043,252
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.261.241.61%8398,304         118,910
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%1500            1,800
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.950.950.00%0-            0
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.552.550.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.31.30.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.32.30.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.640.5614.29%4742,580,793    2,085,427
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.681.65.00%91238,092     393,657
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.830.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.582.580.00%2241            622
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.821.820.00%2429,994       55,227
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.680.671.49%57138,228     93,367
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD10.2510.250.00%2160            2,313
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.510.510.00%3520            265اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD10.964.17%137331,615     332,061لالتصاالت
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 0.94نقطة أي بنسبة 5.26نقطة مرتفعا 565.88أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

2,245دوالر نفذت من خالل 16,991,631سهم بقيمة  12,135,121بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي

أغلق سهم . شركات فقط6شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 12وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة

عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم % 1.46دينار منخفضا بنسبة 4.73شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  

دوالر 1.57هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة146دينار نفذت من خالل 1,043,251سهم بقيمة  155,777التداول 

.  دوالر7,542,172سهم بقيمة  4,888,308عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %3.29مرتفعة بنسبة 

حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن إغالق األسبوع الماضي2.52اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.  دوالر384,085سهم بقيمة 152,936

%13.37بنسبة 2017ارتفاع ملحوظ لقيمة السوق في النصف األول من العام 

بنسبة ملحوظة بلغت 2017ارتفعت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة فلسطين في نهاية حزيران من العام الجاري 

مليار دوالر سجلت نهاية النصف األول من العام الماضي 3.199مليار دوالر أمريكي مقارنة مع 3.63لتبلغ نحو % 13.37

سهم حتى نهاية النصف األول 93,459,184حيث تم تداول % 30.58في المقابل انخفض عدد األسهم المتداولة بنسبة . 2016

ي سهما لنفس الفترة من العام السابق، وانخفضت قيمة األسهم المتداولة ف134,621,724مقارنة بما مجموعه 2017من العام 

مليون دوالر في 242.39مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 164.94حيث بلغت ما يقارب % 31.95النصف األول بنسبة 

ة في بورص( شركات الوساطة)من جانب آخر فقد شهدت حصة شركات األوراق المالية األعضاء . 2016النصف األول من العام

، حيث بلغ 2016مقارنة مع الفترة ذاتها من العام % 33.6فلسطين للنصف األول من العام الجاري من التداول انخفاضاً بنسبة 

مليون دوالر أمريكي مقارنة مع النصف األول من العام 310.575مجموع حصة الشركات األعضاء من التداول ما يقارب 

.مليون دوالر467.996والذي بلغ قرابة 2016

(PICO)شركة فلسطين للتأمين 

سهماً مجانياً 1,000,000زيادة رأس مال الشركة عبر توزيع ( PICO)أقرت الهيئة العامة غير العادية لشركة فلسطين للتأمين 

، 13/07/2017من راس مال الشركة، في اجتماعها الذي تم عقده اليوم الخميس الموافق % 20على المساهمين، أي ما نسبته 

2.12قد تم تعديله ليصبح 16/07/2017وبالتالي فإن سعر االغالق السابق لسهم شركة فلسطين للتأمين لجلسة يوم االحد الموافق 

. مليون دوالر امريكي 5مع العلم ان راس مال الشركة المدفوع . دوالر أمريكي

بورصة عمان

6.9مليون دينار مقارنة مع 8.0حوالي 07/13–07/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار 39.9، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %15.6مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة  ارتفاع  

41.4د بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فق. مليون دينار لالسبوع السابق34.5مقارنة مع 

هذا أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق.عقدا17,183مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %. 0.32نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 2,176.1نقطة مقارنة مع 2,169.1األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت 51شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 160للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة76ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 4نقطة أي بنسبة 136.27نقطة مرتفعا  3,537.42اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

19,457درهم نفذت من خالل 1,771,287,194سهم بقيمة  1,171,436,245جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5

7.94درهم وأغلق على 143,442,546سهم بقيمة 18,233,464صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 107,136,183اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق.% 2.188مرتفعا بنسبة 

% .9.288مرتفعا  بنسبة 3.530درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر370,708,722

(GFH)مجموعة جي إف إتش المالية 

، مع نظرة "B"إلى " B-"رفعت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف االئتماني تصنيف مجموعة جي إف إتش المالية طويل األجل من 

سة أكدت وقالت المجموعة المدرجة ببورصات الكويت، ودبي، والبحرين، إن المؤس.مستقبلية إيجابية، وفق بيان للمجموعة

" فيتش"وأوضحت المجموعة أن تقرير . لمخاطر االئتمان على المدى القصير" B"التصنيف االئتماني للمجموعة عند مستوى 

فقد أكدت .ا الُمعلنةيعكس التطورات اإليجابية التي ساهمت في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة، بما يتماشى مع استراتيجيته

قرة من خالل على إمكانية رفع هذه التصنيفات في حال حافظت المجموعة على معدالت ربحية، وتدفقات نقدية ُمست" فيتش"

مليون 31.91، لتصل إلى %427يُذكر أن أرباح جي إف إتش قفزت في الربع األول من العام الجاري بنسبة . نموذج عملها

.2016مليون دوالر أرباح المجموعة خالل الفترة ذاتها من عام 6.06دوالر، مقابل 


