
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%5176            203

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.70.70.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.821.820.00%2255,544       99,858

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.380.39-2.56%1859,510         22,666

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD5.55.431.29%1850              6,544

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.91.881.06%112827,352       1,567,192(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.684.41%661,534       61,558العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.740.740.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.290.290.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.552.65-3.77%31,344         4,834
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0160            542
  بنك فلسطين

BOPUSD2.472.470.00%7390,205       222,802
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.052.97%1022,231       113,412
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1476            1,343
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.660.651.54%57133,900     124,864
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.521.51.33%244,361       67,342
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.252.230.90%38157,343       351,661
 سجاير القدس

JCCJOD0.890.881.14%32,436         3,058
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.532.45.42%3528,512       70,230
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.8-5.00%138              143
 المشرق للتأمين

MICUSD1.071.08-0.93%1500            535
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.04-0.96%57,859         8,102
 التأمين الوطنية

NICUSD3.153.11.61%33,679         11,589
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.61.61-0.62%3131,460,132    2,330,162
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.74.670.64%7571,345       472,223
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.231.193.36%138208,298       253,600
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%01,000         3,600
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.960.960.00%39626,371     597,812
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.222.124.72%1809            1,796
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%07,175         12,650
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.250.00%42,958         9,415
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.550.57-3.51%3496,950         75,083
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.841.745.75%1301,292,626  2,215,153
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.830.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.622.54.80%96,341         16,083
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.811.82-0.55%2841,633       74,942
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.690.690.00%1945,858       31,357
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.0310.514.95%5154            2,376
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.50.53-5.66%71,278         655اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.980.99-1.01%72100,868     99,729لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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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

فلسطين بورصة عضو

1,270

قيمة

 االسهم 

$المتداولة

-5.00%

472,223

597,812

-5.66%

2,330,162

2,215,153

1,567,192

االكثر تداوال من حيث القيمة

-2.56% PICOAIG

4.80%

4.95%

PADICO

VOIC

SANAD

AZIZA

PRICO

LADAEN

-3.77%

-3.51%

QUDS

APIC

الشركات االكثر انخفاضا

WASSEL

PIBC

PALTEL

االسبوع

السابق 

 االسهم عدد

المتداولة

5.42%

األسبوعي التقرير

2017-08-13
2017-08-17

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

10

5,461,806         

16

33

 اغالق

االسبوع
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.51نقطة أي بنسبة  2.89نقطة مرتفعاً 565.31أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة1,270دوالر نفذت من خالل 8,935,112سهم بقيمة   5,461,806حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

د أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عن. شركات فقط10شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 16األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار 472,223سهم بقيمة  71,345عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول  % 0.64دينار مرتفعا بنسبة 4.7مستوى  

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ % 0.62دوالر منخفضاً بنسبة 1.6هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة75نفذت من خالل 

دون تغير عن 2.47اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر2,330,162سهم بقيمة  1,460,132حجم التداول عليه  

. دوالر222,802سهم بقيمة 90,205حيث بلغ حجم التداول عليه  . إغالق األسبوع الماضي 

2017مع انتهاء الفترة القانونية بورصة فلسطين تستلم مجموعة جديدة من االفصاحات المالية للنصف األول من العام 

، وذلك عمالً بأحكام نظام 2017أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة للنصف األول من العام 

ضريبة، بينما اإلفصاح الساري،حيث حققت معظم الشركات المفصحة خالل االسبوع االسبوع الماضي ارتفاعاً في صافي الدخل بعد ال

، القدس لالستثمارات %20.60بنسبة ( APIC)العربية الفلسطينية لالستثمار : شركة، ارتفعت كال من الشركات التالية14انخفضت 

، %15.26بنسبة ( TNB)،البنك الوطني %963.33بنسبة ( AQARIYA)، العقارية التجارية لالستثمار %68.11بنسبة ( JREI)العقارية 

بنسبة ( PIBC)، بنك االستثمار الفلسطيني %47.97بنسبة ( QUDS)، بنك القدس %32.41بنسبة ( AIB)البنك االسالمي العربي 

(  GUI)، العالمية المتحدة للتأمين %320.37بنسبة ( TIC)، التكافل الفلسطينية للتأمين %25.46بنسبة ( NIC)، التأمين الوطنية 37.97%

، %0.84بنسبة ( WASSEL)، الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية %126.24بنسبة ( PICO)، فلسطين للتأمين %120.71بنسبة 

، القدس %28.12بنسبة ( BPC)، بيرزيت لالدوية %42.63بنسبة ( RSR)، مصايف رام هللا %125.32بنسبة ( ABRAJ)أبراج الوطنية 

بنسبة ( JCC)، سجاير القدس %442.06بنسبة ( GMC)، مطاحن القمح الذهبي %291.29بنسبة ( JPH)للمستحضرات الطبية 

بنسبة ( LADAEN)، فلسطين لصناعة اللدائن %262.84بنسبة ( NAPCO)، الوطنية لصناعة االلمنيوم و البروفيالت 524.85%

، فلسطين لالستثمار العقاري %42بنسبة (PADICO)فلسطين للتنمية واالستثمار : ، حيث انخفضت كال من الشركات التالية32.34%

(PRICO ) فلسطين لالستثمار الصناعي %248.78بنسبة ،(PIIC ) بنك فلسطين %2.99بنسبة ،(BOP ) ترست العالمية %4.70بنسبة ،

، %45.03بنسبة ( AHC)، المؤسسة العربية للفنادق %37.38بنسبة ( PEC)، الفلسطينية للكهرباء %14.86بنسبة ( TRUST)للتأمين 

، %65.99بنسبة ( PALAQAR)، بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات %38.69بنسبة ( NSC)مركز نابلس الجراحي التخصصي 

، الوطنية لصماعة %58.67بنسبة ( PHARMACARES)، دار الشفاء لصناعة االدوية %14.34بنسبة ( AZIZA)دواجن فلسطين 

بنسبة ( PID)،  الفلسطينية لالستثمار واالنماء %66.80بنسبة ( ELECTRODE)، مصنع شرق لالكترود %30.84بنسبة ( NCI)الكرتون 

5.32.%

"بيوت الشاطئ القبرصية"تطلق مشروع " االتحاد لإلعمار واالستثمار"

وت الشاطئ بي"أطلقت شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار، الشركة الرائدة في مجال اإلسكان والتطوير العقاري في فلسطين، مشروع 

ساحلية الواقعة في والذي يضم مجموعة استثنائية من الفلل الفاخرة، التي تقع على الجانب الجبلي الجميل من مدينة كارينا ال" القبرصية

(.قبرص الشمالية)الجزء التركي من جزيرة قبرص 

دقائق 10بعد مسافة بإطالالتها المذهلة على الجبال الساحرة والشاطئ الرملي النقي، حيث ت" بيوت الشاطئ القبرصية"وتتميز فلل مشروع 

دقائق بالسيارة عن شاطئ البحر األبيض المتوسط وكبرى 3سيراً على األقدام عن شاطئ البحر األبيض المتوسط، ومسافة أقل من 

.المحالت التجارية والمطاعم والفنادق والصيدليات ومراكز الخدمات العامة في مدينة كارينا

بورصة عمان

مليون دينار 5.3مليون دينار مقارنة مع6.4حوالي 08/17–08/13بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من

مليون 26.4مليون دينار مقارنة مع 25.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %20.7لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع  

مليون سهم، نفذت من خالل 20.3أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

نقطة مقارنة 2,116.8أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا9,633

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع %. 1.11نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 2,140.5مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم37شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 153والبالغ عددها 

.شركة69

(EMAAR)إعمار العقارية 

برجين وأشارت الشركة إلى أن المشروع يتألف من. بمنطقة الجزيرة في خور دبي" كريك رايز"أطلقت شركة إعمار العقارية مشروع 

مليون درهم، بينما يبدأ سعر 1.3قدم مربعة تبدأ من 830للشقق السكنية الفاخرة، الفتة إلى أن سعر الشقة المكونة من غرفة نوم ومساحتها 

وبينت الشركة أنها وضعت خطة سداد تقوم على . مليون درهم2.4قدم من 1642غرف نوم والتي تبلغ مساحتها 3الغرفة المكونة من 

يمتها من قيمة العقار قبل وخالل تشييد المشروع، الفتة إلى أنه يجب سداد الدفعة السابعة وق% 50دفعات من قيمتها اإلجمالية 6سداد 

.عند الحجز% 5المتبقية عند التسليم، حيث تبلغ قيمة الدفعة األولى % 50

(SHUAA)شعاع كابيتال 

من صافي الربح، % 50عن اعتزام الشركة توزيع أرباح نقدية لمساهميها تصل إلى " شعاع كابيتال"كشف فؤاد طارق خان المدير العام لـ 

فترة ان الشركة ستركز خالل ال-"الخليج"حسبما أوردت صحيفة –وقال خان . سنوات عن توزيع األرباح 10وذلك بعد توقف دام لنحو 

كما . ماراتالمقبلة على القطاع العقاري، الفتاً إلى أنها تعتزم إطالق مشروع عقاري جديد متعدد االستخدامات بقيمة مليار درهم في اإل

لرياض في  شهر أشار إلى أن الشركة ستقوم بإطالق صندوق عقاري في السعودية بقيمة تصل إلى مليار لاير، وافتتاح  فندق جديد في ا

.سبتمبر المقبل وآخر في الدمام بحلول العام المقبل


