
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%034              43

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.60.00%56,643         10,620

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.410.395.13%37175,514       67,859

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.5-3.38%2200              1,772

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.292.290.00%24158,387       362,139(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.770.81-4.94%1213,000       14,118
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0668            2,261
  بنك فلسطين

BOPUSD2.372.370.00%83121,363     283,062
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.155.29-2.65%213,220       69,389
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.750.750.00%0-            0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.931.930.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.811.83-1.09%3965,042         116,710
 سجاير القدس

JCCJOD0.740.75-1.33%33,325         3,475
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.083.070.33%31,056         3,193
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD220.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.80.80.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.011.010.00%0-            0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.483.5-0.57%114,083       49,019
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.71.70.00%080,000       191,819
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.261.250.80%89390,614       489,557
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.334.35-0.46%3914,136       86,196
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.340.00%7051,311         67,266
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%03,716         13,563
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.281.3-1.54%453,352       68,318
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.783.780.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.391.4-0.71%21,300         2,544
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.652.650.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.420.44-4.55%38179,951       107,032
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.731.76-1.70%21115,661     196,994
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.840.35%29,046         36,363
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.081.994.52%2193            401
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.152.083.37%55,116         10,929
البنك الوطني

TNBUSD1.631.64-0.61%83,403         5,563
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.553.550.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.620.63.33%3053,183       32,042
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%1504            10,236
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.380.4-5.00%4368            140اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.840.813.70%61107,348     87,286لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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 اغالق

االسبوع
العملة

عن إغالق % 0.10مع انتهاء الفترة القانونية إلفصاح الشركات، مؤشر القدس يرتفع بنسبة 

األسبوع الماضي

فلسطين بورصة عضو
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(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.10نقطة أي بنسبة 0.52نقطة مرتفعاً 527.19أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركات بينما 8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات. صفقة587دوالر نفذت من خالل2,389,909بقيمة 1,641,737لألسبوع المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق، %0.46دينار منخفضاً بنسبة 4.33أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط13انخفضت أسعار إغالق 
دوالر مرتفعاً بنسبة 1.26هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة39دينار نفذت من خالل 86,196سهم بقيمة 14,136حيث بلغ حجم التداول عليه 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر489,557سهم بقيمة 390,614عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 0.80
.دوالر283,062سهم بقيمة 121,363حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.37

2018\09\30الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للشهور التسعة األولى المنتهية في 
.، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري2018أفصحت الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة والموحدة للشهور التسعة األولى للعام 

إلى أّن صافي 2018\09\30تشير بيانات فلسطين للتنمية واالستثمار عن فترة الشهور التسعة المنتهية في : (PADICO)شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 

دوالر أمريكي للفترة نفسها 11,953,000مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي16,054,000أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
%.34.31بارتفاع بلغت نسبته 2017من العام 

إلى أّن 2018\09\30تشير بيانات العربية الفلسطينية لالستثمار عن فترة الشهور التسعة المنتهية في ( :APIC)ايبك-شركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

دوالر أمريكي للفترة 12,463,152مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي11,756,200صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
%5.67بإنخفاض بلغت نسبته 2017نفسها من العام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة 2018\09\30تشير بيانات االتصاالت الفلسطينية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في : (PALTEL)شركة االتصاالت الفلسطينية 

2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 54,431,000مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني52,200,000بعد الضريبة قد بلغت 
%.4.10بانخفاض بلغت نسبته 

هية في تشير بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت عن فترة الشهور التسعة المنت(: WATANIYA)شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 

مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي( 426,539)إلى أّن صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\09\30
%.76.26لتنخفض الخسارة بنسبة 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام ( 1,797,004)

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\09\30تشير بيانات بنك القدس عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (: QUDS)شركة بنك القدس 

بانخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 9,417,983مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي6,346,303
32.62.%

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\09\30تشير بيانات بنك فلسطين عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (: BOP)شركة بنك فلسطين 

بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 38,541,624مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي38,806,676
0.69.%

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد 2018\09\30تشير بيانات البنك الوطني عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (: TNB)شركة البنك الوطني 

بارتفاع بلغت 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 7,059,113مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي15,085,330بلغت 
%.113.70نسبته 

إلى أّن صافي أرباح 2018\09\30تشير بيانات البنك االسالمي الفلسطيني عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (: ISBK)شركة البنك االسالمي الفلسطيني 

دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 9,644,894مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي9,803,506الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
%.1.64بارتفاع بلغت نسبته 2017

إلى أّن صافي أرباح الفترة 2018\09\30تشير بيانات ترست العالميه للتأمين عن فترة الشهور التسعة المنتهية في : (TRUST)شركة ترست العالمية للتأمين

2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,409,927مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي3,666,405بعد الضريبة قد بلغت 
%.  7.52بإرتفاع بلغت نسبته 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد 2018\09\30تشير بيانات التأمين الوطنية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (:NIC)شركة التأمين الوطنية

بإنخفاض بلغت 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 4,208,542مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي2,767,558بلغت 
%.34.24نسبته 

إلى أّن صافي 2018\09\30تشير بيانات القدس للمستحضرات الطبية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في : (JPH)شركة القدس للمستحضرات الطبية 

دوالر أمريكي للفترة نفسها من 4,301,803مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي4,196,241أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
%.2.45بإنخفاض بلغت نسبته 2017العام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد 2018\09\30تشير بيانات بيرزيت لالدوية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (: BPC)شركة بيرزيت لألدوية 

بإنخفاض بلغت 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 8,348,350مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي7,588,710بلغت 
%.9.10نسبته 

إلى أّن صافي أرباح الفترة 2018\09\30تشير بيانات سند للموارد اإلنشائية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في ( : SANAD)شركة سند للموارد اإلنشائية 

2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 9,356,036مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي3,887,114بعد الضريبة قد بلغت 
%. 58.45بإنخفاض بلغت نسبته 

إلى أّن صافي 2018\09\30و تشير بيانات فلسطين لالستثمار العقاري عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (: PRICO)شركة فلسطين لالستثمار العقاري

دينار أردني للفترة نفسها من ( 3,969,099)مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني( 396,719)خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
%.90.00لتنخفض الخسارة بنسبة 2017العام 

إلى أّن صافي أرباح 2018\09\30تشير بيانات االتحاد لالعتمار واالستثمار عن فترة الشهور التسعة المنتهية في (:UCI)شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار

دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 751,061مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي1,411,444الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
%.87.93بارتفاع بلغت نسبته 2017

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع ( 70.0)مليون دينار مقارنة مع ( 6.9)حوالي 01/11–28/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لألسبوع ( 350.2)مليون دينار مقارنة مع ( 34.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(90.2)السابق وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات . عقداً ( 12803)مليون سهم، نفذت من خالل ( 25.3)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض ( 1969.4)نقطة مقارنة مع ( 1966.3)األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
(  47)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 151)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.16)نسبته 

.شركة( 77)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.51نقطة أي بنسبة 68.82نقطة مرتفعاً 2,805.22اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 12,675.00درهم نفذت من خالل 1,067,265,716.98سهم بقيمة 682,308,769.00خاللها حجم التداول 

اما شركة . عن االغالق السابق% 5.823مرتفعاً بنسبة 5.27درهم وأغلق على 292,302,064.70سهم بقيمة 58,022,985.00اعمار العقارية 
درهم 2.05درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 57,596,287.66سهم بقيمة 29,216,643.00ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 9.043مرتفعاً بنسبة 


