
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.650.624.84%59,157         8,324

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.821.820.00%2021,968       39,982

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.470.470.00%2661,723,462    786,231

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD5.435.430.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.831.85-1.08%48396,547       725,719(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.680.680.00%555,613       53,338العامة
 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

BOPUSD2.472.49-0.80%146400,211     984,816
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD55.04-0.79%93,737         18,828
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1500            1,410
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.650.641.56%1848,210       44,110
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.51.444.17%1360            540
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.282.29-0.44%70264,800       605,702
 سجاير القدس

JCCJOD0.940.922.17%25,997         7,824
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.22.190.46%3251,039       110,759
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.80.28900.00%8650            2,567
 المشرق للتأمين

MICUSD1.121.120.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.620.65-4.62%43,000         2,694والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.081.052.86%824,970       26,042
 التأمين الوطنية

NICUSD3.053.15-3.17%31,931         5,890
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.521.520.00%3121,718,135    2,604,016
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.480.5-4.00%1140            95العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.694.71-0.42%146146,583     968,812
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.171.2-2.50%64116,160       135,532
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.623.60.56%21,704         6,151
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.950.950.00%0-            0
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%911,307       35,883
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.560.58-3.45%68215,370       172,983
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.671.670.00%60123,174     205,439
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.830.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.462.58-4.65%42,867         7,105
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%2726,137       47,003
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.710.72-1.39%87179,448     129,594
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD10100.00%159              832
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.530.530.00%82,049         1,086اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD10.991.01%93206,876     204,537لالتصاالت
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العملة  نقطة 556.89أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

7,943,844         

GUI

الشركات االكثر ارتفاعا

2.17%

2.86%

PADICO

NCI

JCC

PALAQAR

PRICO

NAPCO

-4.00%

-3.45%

BOP

PALTEL

الشركات االكثر انخفاضا

SANAD

AIG

APIC

فلسطين بورصة عضو

1,528

قيمة

 االسهم 

$المتداولة

-4.62%

725,719

786,231

-4.65%

2,604,016

984,816

968,812

االكثر تداوال من حيث القيمة

-3.17% GMCNIC

557.15
557.51

558

556.03

556.89

555

556

557

558

559

560

23-Jul-17 24-Jul-17 25-Jul-17 26-Jul-17 27-Jul-17

PADICO
32.78% BOP

12.40%

PALTEL
12.20%

AIG
9.90%

APIC
9.14%

Others
23.59%

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

AIG
29.91%

PADICO
29.82%BOP

6.95%
APIC

6.88%

ISBK
4.60%

Others
21.85%

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

بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.42نقطة أي بنسبة 2.34نقطة منخفضا 556.89أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة1,528دوالر نفذت من خالل 7,943,844سهم بقيمة  5,762,161حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركة فقط12شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 8األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

968,812سهم بقيمة  146,583عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.42دينار منخفضا بنسبة 4.69مستوى  

دوالر دون تغير عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم 1.52هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة146دينار نفذت من خالل 

دوالر منخفضا بنسبة 2.47اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر2,604,016سهم بقيمة  1,718,135التداول عليه 

. دوالر984,816سهم بقيمة 400,211حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.80

2017مليون دوالر خالل النصف األول 11تحقق أرباحاً تشغيلية قيمتها " الوطنية موبايل"
، عن نتائج أدائها (Ooredoo)أعلنت شركة الوطنية موبايل ُمشغل االتصاالت المتنقلة األحدث في فلسطين وإحدى شركات مجموعة 

كة الوطنية وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشر. وذلك حسب المهلة القانونية لإلفصاح2017وبياناتها المالية للنصف األول من العام 

طالق أعمالها هو عام تحول استراتيجي في الوطنية موبايل، فالشركة تسير على قدم وساق وفق خطة العمل التي وضعتها إل2017عام : "

ة واإلعداد تجارياً في قطاع غزة قبل نهاية هذا العام، حيث تعمل الشركة حالياً على إنهاء تركيب أحدث شبكة اتصاالت في قطاع غز

اً إلطالق هذه الطالق خدمات متميزة هناك، وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على تجهيز شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية، استعداد

ام الحالي جيدة وفاقت لقد كانت نتائج النصف األول من الع: "وتعقيباً على النتائج المالية للشركة، قال". الخدمات قبل نهاية هذا العام أيضاً 

مليون دوالر أميركي، 11 (EBITDA)التوقعات، حيث بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات 

اصلت قاعدة كما وو. ونجحنا بتحقيق هذه النتيجة الجيدة بالرغم من التكاليف المرتبطة بالتحضيرات النطالقة الشركة في قطاع غزة

والذي كان نتيجة لسياسة % 8ألف مشترك في نهاية النصف األول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 786مشتركينا نموها لتصل إلى 

".تسويق متميزة وزيادة رضا المشتركين عن خدمات الشركة

2016و2015تستعيد مركزها القيادي في صناعة التأمين، وتفصح عن بياناتها المالية لعامي " األهلية للتأمين" 

الية الختامية أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة األهلية للتأمين ومديرها العام، عن موافقة هيئة سوق رأسمال الفلسطينية على البيانات الم

، حيث حققت الشركة في هذين العامين إجمالي أرباح قبل 2016-12-31، و الفترة المنتهية في 2015-12-31للشركة للفترة المنتهية في 

مليون دوالر أمريكي 55.02مليون دوالر أمريكي، كما وتمكنت الشركة من رفع مجموع الموجودات لديها ليصبح 2.2الضرائب بقيمة 

مليون دوالر أمريكي كما في نهاية 46.20، و 2015مليون دوالر أمريكي كما في نهاية عام 48.04، مقارنة ب 2016كما في نهاية عام 

هذا وقد بلغت حقوق الملكية ما قيمته . 2014عن عام % 19، وبنسبة زيادة 2015مقارنة بعام % 14.53، أي بنسبة زيادة 2014عام 

15.4و ب 2015مليون دوالر أمريكي كما في نهاية العام 15.70، مقارنة ب 2016مليون دوالر أمريكي كما في نهاية العام 17.25

.2014عن العام % 12، ونسبة زيادة ب2015عن العام % 9.8، أي بنسبة زيادة 2014مليون دوالر أمريكي كما في نهاية العام 

2016هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 

، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات 2016أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 

سنوي فصوالً التي تشرف عليها وهي قطاعات االوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير ال

قرير أهم كما عرض الت. عن واقع هذه القطاعات، باإلضافة إلى أبرز االنجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها

ة لتي نفذتها الهيئالتطورات في مجال التعاون الدولي والعالقات الخارجية والمشاريع التطويرية باإلضافة الى األنشطة الدولية واالقليمية ا

 خاصاً وأهم التطورات في البرامج واالنشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصالً 2016خالل العام 

.2016بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، باإلضافة الى بياناتها المالية للعام 

بورصة عمان

مليون دينار 7.3مليون دينار مقارنة مع 8.9حوالي 07/27–07/23بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون 36.7مليون دينار مقارنة مع 44.4، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %20.9لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع  

مليون سهم، نفذت من خالل 36.0أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

نقطة 2,164.3أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى .عقدا15,721

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 0.09نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 2,166.2مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت 47شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 157األسبوع والبالغ عددها 

.شركة69أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.91نقطة أي بنسبة 32.66نقطة مرتفعا  3,606.17اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ 19,054درهم نفذت من خالل 1,404,849,970سهم بقيمة  1,192,710,675جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

.%  0.494مرتفعا بنسبة 8.140درهم وأغلق على 119,050,625سهم بقيمة 14,651,116حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم 67,840,574سهم بقيمة 19,449,140اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق

% .2.817منخفضا  بنسبة 3.450شركة ارابتك على سعر


