
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.250.80%64,920           6,237

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.661.631.84%1238,584         63,376

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.440.3718.92%2621,738,428      711,277

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.33-1.29%25163,635         375,339(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%1389,890         65,620العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.810.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.42.40.00%1268              907
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.472.460.41%55464,157       1,144,627
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.27-1.33%21,000           5,200
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.650.67-2.99%962,902         60,265
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.032.030.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.921.882.13%22154,156         289,466
 سجاير القدس

JCCJOD0.760.82-7.32%55,602           6,061
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.10.00%947,942         150,539
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.310.310.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.42.40.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD21.914.71%2200              400
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.750.78-3.85%21,000           1,058والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.030.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.763.9-3.59%12,585           9,946
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.761.760.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.311.30.77%85335,560         437,001
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.314.30.23%105105,836       641,885
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.371.38-0.72%4037,908           51,919
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.351.350.00%22242,420       325,474
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.83.80.00%3170,169       646,642
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.361.360.00%2807              1,548
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.520.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.462.17%2542,700           27,922
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.91.852.70%5797,114         182,308
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.882.880.00%05,540           22,504
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.062.060.00%9103,060       211,771
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.152.12.38%11,500           3,225
البنك الوطني

TNBUSD1.71.74-2.30%5072,699         125,176
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.63.72-3.23%1563,549         229,260
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.650.616.56%57132,941       82,858
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.420.420.00%72,519           1,058
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.870.834.82%73112,682       96,114لالتصاالت

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 % 0.92 نقطة مرتفعاً بنسبة 541.86أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

.إغالق األسبوع الماضي

فلسطين بورصة عضو

977

قيمة

 االسهم 

$المتداولة

االكثر تداوال من حيث القيمة
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بورصة فلسطين

. عن إغالق األسبوع الماضي% 0.92نقطة أي بنسبة 4.96نقطة مرتفعاً 541.86أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
وعن مستويات . صفقة977دوالر نفذت من خالل5,976,983بقيمة 4,302,273بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

ة أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطيني. شركات فقط9شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 13األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
سهم بقيمة 105,836عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.23دينار مرتفعاُ بنسبة 4.31عند مستوى 
عن اغالق % 0.77دوالر مرتفعاً بنسبة 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة105دينار نفذت من خالل 641,885

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق. دوالر437,001سهم بقيمة 335,560االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   
سهم بقيمة 464,157حيث بلغ حجم التداول عليه  . عن اغالق االسبوع السابق% 0.41دوالر مرتفعاً بنسبة 2.47على 

.دوالر1,144,627

2018مجموعة من الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 
، وذلك عمالً بأحكام نظام 2018أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المراجعة للنصف األول من العام 

:اإلفصاح الساري، وكانت على النحو التالي

(BOP)شركة بنك فلسطين

,  دوالر أمريكي24,730,547إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات بنك فلسطين كما في 
بإرتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 24,722,552مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

0.03.%

(TNB)شركة البنك الوطني

, دوالر أمريكي8,352,087إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات البنك الوطني كما في 
بإرتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 5,362,268مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

55.76.%

(JPH)شركة القدس للمستحضرات الطبية

2,680,539إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30و تشير بيانات القدس للمستحضرات الطبية كما في 
بإنخفاض 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,026,907مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي

%.11.44بلغت نسبته 

(PHARMACARE)دار الشفاء لصناعة األدوية 

ة بعد الضريبة للنصف األول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفتر" غير الموحدة"وتشير بيانات شركة دار الشفاء لصناعة األدوية 
دوالر في النصف األول من عام 728,356دوالر أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,257,430قد بلغ 
%72.6بارتفاع بلغت نسبته 2017

"أوريدوو"الوطنية موبايل تبدأ تحويل اسمها التجاري إلى 
وباشرت الشركة . "أوريدوو"مشغل االتصاالت الخليوية الثاني في فلسطين، تغيير اسمها التجاري إلى -بدأت شركة الوطنية موبايل

تدريجي السم ، ووقف العمل ال"أوريدوو"في تغيير لوحات المحال التجارية لوكالئها في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتتضمن اسم 
، وبدأت 2009والوطنية موبايل هي المشغل الثاني لالتصاالت الخليوية في فلسطين، بدأت أعمالها رسميا في ". الوطنية موبايل"

ة منطقة الشركة الوطنّية الدوليّ "وأُنشئت الوطنّية موبايل بالشراكة ما بين . 2017تشرين أول / عملها في قطاع غزة، خالل أكتوبر
، وبين شركة Ooredooالتي تملك غالبيتها مجموعة ( NMTC)، المملوكة بالكامل من شركة الوطنّية لالتصاالت المتنقلة "حّرة

.صندوق االستثمار الفلسطيني

تنوي االستحواذ بالكامل على شركة الخدمات والتوريدات الطبية" ايبك"

قده يوم األربعاء إنها ستناقش في اجتماع هيئتها العامة غير العادي المقرر ع" أيبك"قالت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
ماليين سهم من 7في رام هللا االستحواذ على شركة توريدات وخدمات طبية عبر إصدار خاص لما مقداره 19/9/2018الموافق 

بالمئة من أسهم رأسمال شركة التوريدات 50وأوضحت الشركة إنها تنوي االستحواذ على ما مقداره ". أيبك"أصل راسمال 
". التوريدات والخدمات"بالمئة من اسهم رأس مال شركة 100وشركاتها التابعة مالكة بنسبة " أيبك"والخدمات الطبية لتصبح 

ها عبر إصدار خاص وتابعت أنها تنوي االستحواذ على حصة المساهم الدكتور وليد كيالي من خالل صفقة إستراتيجية يتم تغطية قيمت
دوالر للسهم الواحد، 2.15مليون دوالر بسعر اصدار 100المصرح به والبالغ " أيبك"ماليين سهم من أصل راسمال 7لما مقداره 

.لصالح الدكتور وليد الكيالي

بورصة عمان
مليون دينار مقارنة مع ( 3.7)حوالي 06/09–02/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 18.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(8.1)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (4.0)
قد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع ف. مليون دينار لالسبوع السابق(20.0)دينار مقارنة مع 

هم أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األس. عقداً ( 11448)مليون سهم، نفذت من خالل ( 18.1)
ولدى مقارنة %(. 0.7)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 1985.8)نقطة مقارنة مع ( 1999.7)إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة ( 63)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 143)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 47)قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 0.47نقطة أي بنسبة 13.56نقطة منخفضاً 2,826.60اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
درهم نفذت من خالل 910,691,583.16سهم بقيمة 764,673,347.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عقد 

درهم 213,819,613.70سهم بقيمة 42,584,458.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 11,079.00
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 0.200منخفضاً بنسبة 5.00وأغلق على 

درهم دون تغير عن 1.90درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 19,862,379.21سهم بقيمة 10,597,089.00
.اغالق االسبوع السابق


