
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%068                85

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.621.610.62%49,902           16,001

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.340.2821.43%103985,602         309,014

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.496.283.34%3700                6,361

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.292.3-0.43%2654,502           125,106(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.74.29%491,063         66,323العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.810.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.42.40.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%11,380           4,671
  بنك فلسطين

BOPUSD2.482.470.40%61205,512       506,211
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.255.20.96%22,666           13,997
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1164              463
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.750.741.35%3155              170
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.991.94.74%813,698         26,706
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.881.880.00%1611,252           20,976
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.810.00%99,000           10,554
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.153.082.27%1020,650         64,111
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.310.310.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.522.520.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.821.820.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.760.85-10.59%74,490           5,125والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.05-1.90%2600              603
 التأمين الوطنية

NICUSD3.73.70.00%2175,254         278,358
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.761.760.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.31.33-2.26%77279,633         362,368
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.354.350.00%7960,427         368,818
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.391.362.21%3735,514           48,818
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%33,715           13,746
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.361.37-0.73%45,703           7,759
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.361.38-1.45%1500              959
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.520.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.480.49-2.04%2181,550           53,334
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.891.91-1.05%1588,390         165,475
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.882.851.05%49,957           40,275
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.062.16-4.63%51,770           3,695
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.911.90.53%25,500           10,505
البنك الوطني

TNBUSD1.721.73-0.58%1211,448         19,778
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.723.399.73%23,000           11,109
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.630.5612.50%60194,513       116,614
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.410.410.00%11,832           751
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.860.9-4.44%2844,244         37,330لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
العملة 2018مجموعة من الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 

فلسطين بورصة عضو

632

قيمة

 االسهم 

$المتداولة

االكثر تداوال من حيث القيمة

BOP

PALTEL

506,211

368,818

362,368

JCC

TRUST

-4.44%

-2.26%

-4.63%

PADICO

-2.04%PRICO

278,358

309,014

-10.59%

WATANYIA

PADICO

SANAD

542.83

539.77 540.28 540.26
541.56

539

542

545

548

12-Aug-18 13-Aug-18 14-Aug-18 15-Aug-18 16-Aug-18

BOP
18.64%

PALTEL
13.58%

PADICO
13.34%

AIG
11.38%

NIC
10.25%

Others
32.82%

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

AIG

42.59%

PADICO
12.08%

BOP
8.88%

UCI
8.40%

AQARIYA
3.93%

Others
24.11%

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

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.44نقطة أي بنسبة 2.39نقطة منخفضاً 541.56.95أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركة بينما 15وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة632دوالر نفذت من خالل 2,716,168بقيمة 2,314,354لألسبوع المنصرم 

دينار دون تغير عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم 4.35أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط11انخفضت أسعار إغالق 
عن اغالق % 2.26دوالر منخفضاً بنسبة 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة79دينار نفذت من خالل 368,818سهم بقيمة 60,427التداول عليه 

دوالر مرتفعاً بنسبة 2.48اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر362,368سهم بقيمة 279,633االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 
.دوالر506,211سهم بقيمة 205,512حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.40

2018تمديد الفترة القانونية لإلفصاح عن البيانات المالية للنصف األول من العام 
ت للشركات المساهمة العامة المدرجة، عن تمديد الفترة القانونية لإلفصاح عن البيانا13/08/2018أعلنت بورصة فلسطين في كتاب أصدرته يوم االثنين الموافق 

وذلك بناء على . 15/08/2018بدالً من األربعاء 01/09/2018أي بيانات النصف األول، لتصبح يوم السبت الموافق 30/06/2018المالية للفترة المنتهية في 
ة متطلبات الذي تضمن تمديد فترة اإلفصاح حتى التاريخ المذكور أعاله بسبب احتياج الشركات لتلبي13/08/2018كتاب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتاريخ 

لسطينية ممثلة وقد جاء هذا القرار عطفاً على طلب جمعية مدققي الحسابات القانونيين الف. والذي أصبح تطبيقه إلزامياً ( 9)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
باألدوات المالية والمخصصات المالية وقد دخل حيز ( 9)ويتعلق تطبيق المعيار الدولي رقم . عن مدققي الحسابات المعتمدين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة

عات بحدوث تعثر أو عدم قتوالتنفيذ بداية العام الجاري، وجاء هذا التمديد نظراً لحداثة التطبيق وأثره على سياسة التحوط عبر احتساب مخصصات للديون بناء على ال
.مة االئتماناض قيالدفع من جانب المقترض والذي قد يؤثر تطبيقه على بشكل أكبر في حقوق المساهمين والمالءة المالية للشركات نتيجة زيادة مخصصات انخف

2018مجموعة من الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف األول من العام 
، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري، وكانت على النحو 2018أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المراجعة للنصف األول من العام 

:التالي

(APIC)ايبك-شركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

مقارنة , دوالر أمريكي8,043,059إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30ايبك كما في -تشير بيانات العربية الفلسطينية لالستثمار 
%. 2.14بإرتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 7,874,277مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(APC)شركة العربية لصناعة الدهانات 

مقارنة مع صافي أرباح , دينار أردني292,825إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات العربية لصناعة الدهانات كما في 
%. 58.14بإنخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 699,507بعد الضريبة بمقدار 

(BPC)شركة بيرزيت لألدوية

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي5,604,492إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات بيرزيت لألدوية كما في 
%. 6.93بإنخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 6,021,887الضريبة بمقدار 

(GUI)شركة العالمية المتحدة للتأمين 

مقارنة مع صافي أرباح , دوالر أمريكي998,379إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات العالمية المتحدة للتأمين كما في 
%.  3.94بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 960,498بعد الضريبة بمقدار 

(RSR)شركة مصايف رام هللا

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دينار أردني189,283إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات مصايف رام هللا كما في 
%. 13.51بإنخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 218,862الضريبة بمقدار 

(AIG)شركة المجموعة االهلية للتأمين 

مقارنة مع صافي , دوالر أمريكي1,478,300إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات المجموعة االهلية للتأمين كما في 
%.  108.12بإرتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 710,326أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(TRUST)شركة ترست العالمية للتأمين

مقارنة مع صافي , دوالر أمريكي4,036,020إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات ترست العالمية للتأمين كما في 
%.  42.41بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,834,042أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(TIC)شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
مقارنة مع صافي , دوالر أمريكي2,230,214إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات التكافل الفلسطينية للتأمين كما في 

%.  68.10بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 1,326,703أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(NIC)شركة التأمين الوطنية

مقارنة مع صافي أرباح بعد , دوالر أمريكي1,721,223إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات التأمين الوطنية كما في 
%. 44.49بانخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,100,990الضريبة بمقدار 

(PEC)شركة الفلسطينية للكهرباء

مقارنة مع صافي أرباح , دوالر أمريكي6,308,621إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات الفلسطينية للكهرباء كما في 
%.  20.19بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 5,248,917بعد الضريبة بمقدار 

(VOIC)شركة مصانع الزيوت النباتية

مقارنة مع صافي أرباح , دينار أردني3,594,180إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات مصانع الزيوت النباتية كما في 
%. 6.13بارتفاع بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 3,386,538بعد الضريبة بمقدار 

(PIIC)شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

مقارنة مع صافي , دينار أردني3,892,777إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\06\30تشير بيانات فلسطين لالستثمار الصناعي كما في 
%.  16.93بارتفاع بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 3,329,072أرباح بعد الضريبة بمقدار 

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق (13.3)مليون دينار مقارنة مع ( 9.5)حوالي 16/08–12/08بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق(66.6)مليون دينار مقارنة مع ( 47.7)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(28.4)وبنسبة انخفاض 
أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم . عقداً ( 7853)مليون سهم، نفذت من خالل ( 17.9)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 0.27)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1987.0)نقطة مقارنة مع ( 1981.7)القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 39)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 132)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 55)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 4.17نقطة أي بنسبة 116.79نقطة منخفضاً 2,803.32اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 8,557.00درهم نفذت من خالل 895,770,176.44سهم بقيمة 629,778,767.00حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ . عن االغالق السابق% 2.472منخفضاً بنسبة 5.01درهم وأغلق على 123,073,629.07سهم بقيمة 24,104,992.00
درهم دون تغير عن اغالق االسبوع 1.93درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 17,362,067.01سهم بقيمة 9,148,370.00حجم التداول عليها 

.السابق


