
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.251.250.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.50.484.17%150                35

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.551.63-4.91%918,341         29,286

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.290.00%32133,095         38,895

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.312.30.43%2265,654           149,950(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.810.00%1711              812
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.522.45.00%11,000           3,554
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%1450              1,523
  بنك فلسطين

BOPUSD2.52.50.00%97165,708       412,280
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.235.29-1.13%2358              1,876
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.780.8-2.50%53,711           4,138
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.91.92-1.04%1100              190
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.911.92-0.52%51115,089         220,123
 سجاير القدس

JCCJOD0.790.81-2.47%1818,710         20,775
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.33.30.00%0-              0
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.320.320.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.522.65-4.91%140                142
 المشرق للتأمين

MICUSD1.741.740.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.890.890.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.030.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.653.54.29%1448,508         175,514
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.851.850.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.31.31-0.76%4355,500           71,533
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.480.480.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.384.380.00%9681,011         498,477
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.35-1.48%3942,356           55,643
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.73.70.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.381.380.00%27205,304       281,797
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD440.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.341.340.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.582.522.38%120                73
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.450.46-2.17%1529,170           18,530
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.951.96-0.51%28258,545       504,170
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.392.4-0.42%85,500           13,035
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD1.961.931.55%32,388           4,619
البنك الوطني

TNBUSD1.741.75-0.57%1228,193         49,306
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.083.012.33%22,590           7,977
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.580.539.43%106264,066       154,985
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.450.00%51,115           497
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.870.861.16%2833,786         29,133لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0

www.united.psلمزيد من االخبار عن السوق المالي الفلسطيني و االسواق االقليمية و العالمية راجع موقع الشركة االلكتروني 
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اغالق 
االسبوع

العملة  نقطة543.56أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 

عضو بورصة فلسطين
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.28نقطة أي بنسبة 1.53نقطة منخفضاً 543.56أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
شركة بينما 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة669دوالر نفذت من خالل 2,748,867.18بقيمة 1,581,069لألسبوع المنصرم 

دينار دون تغير عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم 4.38أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط13انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضاً عن اغالق االسبوع الماضي 1.3هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة96دينار نفذت من خالل 498,477سهم بقيمة 81,011التداول عليه 

دوالر دون تغير عن اغالق 2.5اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر498,477سهم بقيمة 81,011، وقد بلغ حجم التداول عليه %0.76بنسبة 
.دوالر412,280سهم بقيمة 165,708حيث بلغ حجم التداول عليه . االسبوع السابق

(IFC)مذكرة تفاهم بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية 

د ووقع مذكرة تجدي. مذكرة لتجديد التعاون المشترك في مجال تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين( IFC)وقعت هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية 

ويأتي توقيع مذكرة تجديد . في فلسطين( IFC)التعاون كل من طارق المصري نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ويوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية 

في مجال تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين والمستمرة منذ عدة أعوام، ( IFC)التعاون المشترك تتويجاً للشراكة االستراتيجية ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية 

متطلبات قواعد م بوالتي تكللت حتى تاريخه بالعديد من اإلنجازات الهامة على العديد من األصعدة في مجال تعزيز حوكمة الشركات سواًء في رفع سبل االلتزا
.الحوكمة لدى الشركات إضافة الى زيادة الوعي وتعزيز القدرات بهذا الموضوع الهام لدى العديد من فئات المجتمع الفلسطيني

2017في " المسؤولية االجتماعية"ماليين دوالرا لـ 6.5بنوك فلسطين قدمت 
وبحسب . 2017ماليين دوالر في 6.5كشف تقرير رسمي حديث، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، قدمت مساهمات اجتماعية لمشاريع وفعاليات بقيمة 

(. ماليين دوالر5.6)2016تقرير الدور االجتماعي للبنوك الصادر حديثا عن جمعية البنوك في فلسطين، فإن ارتفاعا طرأ على المساهمات االجتماعية مقارنة مع 
.  من إجمالي صافي أرباح البنوك العاملة في السوق الفلسطينية% 4وأورد تقرير جمعية البنوك، أن إجمالي مساهمات البنوك في العام الماضي، تشكل نسبتها نحو 

ووفق  .بنوك أردنية وبنك مصري واحد7بنوك وافدة منها 8بنوك محلية، و7مصرفا محليا ووافدا، بواقع 15، نحو 2017ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية 

ساهمات، بحسب مصرفا مساهمات اجتماعية، إضافة إلى جمعية البنوك في فلسطين، بقيم متفاوتة، بينما لم يقدم البنك األردني الكويتي، أية م14المعطيات، قدم 
ماليين دوالر من إجمالي 5.8ووفق رصد لموقع االقتصادي، بلغ إجمالي قيمة المساهمات االجتماعية التي قدمتها البنوك الفلسطينية المحلية، نحو  .التقرير

.، قدمتها البنوك الوافدة(ألف دوالر700)المساهمات، بينما المبلغ المتبقي 

ماليين دوالر في الشركات الفلسطينية في يونيو7األجانب يبيعون أسهما بـ
بيانات وبحسب. ماليين دوالر، في الشركات المساهمين فيها ببورصة فلسطين، خالل يونيو حزيران الماضي6.9نفذ المستثمرون األجانب عمليات بيع أسهم بلغت 

مليون دوالر، خالل نفس 2.48صادرة عن بورصة فلسطين، فإن األجانب في المقابل، نفذوا عمليات شراء أسهم في الشركات المدرجة ببورصة فلسطين، بقيمة 
14مليون دوالر أمريكي، كان نصيب المستثمرين الفلسطينيين منها 21وبلغ إجمالي قيمة األسهم المباعة في الشركات المدرجة ببورصة فلسطين نحو . الشهر

مليون سهم من 2.898ماليين سهم، و6.998ماليين سهما، كان نصيب الفلسطينيين منها 9.896وبلغ عدد األسهم التي جرى بيعها، الشهر الماضي . مليون دوالر
في . مليون سهم2.262ماليين دوالر، موزعة على 5.390وتركزت عملية بيع األسهم من جانب األجانب على الجنسية األوروبية بقيمة بلغت . نصيب األجانب

.ألف سهم525مليون دوالر، موزعة على 1.171المرتبة الثانية جاء أصحاب الجنسية األردنية الذين نفذوا عمليات بيع بقيمة 

ماليين دوالر107القيمة السوقية ألسهم الشركات ببورصة فلسطين تفقد 
وبحسب . ، على أساس نصف سنوي2018ماليين دوالر من قيمتها السوقية، خالل النصف األول من العام الجاري 107فقدت الشركات المدرجة ببورصة فلسطين 

كان . مليارات دوالر3.784مسح لالقتصادي، استنادا على بيانات صادرة عن بورصة فلسطين، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة حتى نهاية الشهر الماضي 
48ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين . مليارات دوالر أمريكي3.891إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة حتى نهاية العام الماضي، قد بلغت 

تثمرين د المسعدشركة، موزعة على خمسة قطاعات هي االستثمار، والخدمات، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغ
ركات ويبلغ عدد المستثمرين الفلسطينيين في أسهم الش(. سهم)مليار ورقة مالية 1.881ألف مستثمر، يملكون 71.341، نحو (أفراد وشركات)المحليين واألجانب 

.مليار ورقة مالية1.296ألف مستثمر، يملكون 68.022المدرجة ببورصة فلسطين حتى نهاية الشهر الماضي، 

تناقش شراء سندات للشركة" أبراج الوطنية"إدارة 
سطين،أنها وأضافت في بيانها إلى بورصة فل. اغسطس شراء سندات للشركة/قالت شركة أبراج الوطنية إنها ستناقش خالل اجتماع مجلس إدارتها في األول آب

قة عن كما أفادت أنها ستبحث تشكيل لجنة استثمار منبث. لذات الفترة" نات هيلث"إضافة إلى نتائج أعمال 2018حزيران 30ستناقش نتائج أعمال الشركة حتى 
أو البيع نقدا أو وتعمل الشركة في تملك وشراء وبيع والمتاجرة باألراضي والعقارات والشقق، وإفراز. مجلس اإلدارة وأيضا وضع التأجير في مجمع أبراج الوطنية

وإدارة كما تقوم بتنمية وتشجيع. بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات أو غير ذلك وكل ما يتعلق بهذا النشاط
كون من اثني عشر وتقول الشركة إن باكورة أعمالها مجمع أبراج الوطنية الم. االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها

. متر مربع والمبنى مؤجر تأجيرا شبه كامل حاليا ويعتبر من المباني المميزة في مدينة رام هللا( 15,308)طابقا بمساحة إجمالية مقدارها 

بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق ( 3.3)مليون دينار مقارنة مع ( 2.5)حوالي 19/07–15/07بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لألسبوع السابق( 16.4)مليون دينار مقارنة مع ( 12.7)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(22.8)وبنسبة إنخفاض 
ما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم . عقداً ( 5770)مليون سهم، نفذت من خالل ( 10.3)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %(. 0.67)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2037.6)نقطة مقارنة مع ( 2023.9)القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 30)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 132)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 66)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

البنك العربي يحصل على ترخيص الفتتاح فرع في الصين
ية إلى فرع متكامل، في الصينمنحت هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية مؤخراً البنك العربي موافقتها على تحويل المكتب التمثيلي للبنك في مدينة شنغهاي

ويعتبر البنك . قارات5فرع عبر 600خطوة يهدف البنك من خاللها إلى تعزيز تواجده في السوق الصيني، من خالل شبكة فروعه العالمية التي تضم ما يزيد على 
، 1985كين في العام نية بالعربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي كان لها تواجد في الصين، حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلي األول في العاصمة الصي

.1996وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي الثاني في مدينة شنغهاي في العام 
احاً مطرداً على االقتصادات انفتوقال نعمة صباغ المدير التنفيذي للبنك العربي، أن االقتصاد الصيني يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو يشهد تطوراً متواصالً و

ريقيا والتي يعتبر إفالعالمية، حيث تعمل الشركات الصينية في مختلف القطاعات الحيوية وعبر مختلف المناطق حول العالم، بما فيها منطقة الشرق األوسط وشمال
.البنك العربي من أبرز المصارف فيها

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.44نقطة أي بنسبة 41.82نقطة مرتفعاً 2,926.04اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار 10,728درهم نفذت من خالل 782,801,450.87سهم بقيمة 614,599,839حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ . عن االغالق السابق% 2.39مرتفعاً بنسبة 5.14درهم وأغلق على 102,789,258.39سهم بقيمة 19,957,950العقارية
عن اغالق % 2.01درهم مرتفعاً بنسبة 2.03درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 23,702,431سهم بقيمة 11,639,619حجم التداول عليها 

.االسبوع السابق

(DIB)بنك دبي اإلسالمي 

بنهاية النصف ( للسهم/فلس38.6)مليون درهم 2384.6أكبر البنوك اإلسالمية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى " بنك دبي اإلسالمي"ارتفعت أرباح 
يعود سبب ارتفاع األرباح خالل الفترة الحالية إلى ارتفاع .  2017مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 2065.8، مقارنة بأرباح قدرها 2018األول 

حيث تم زيادة رأس المال .2017مليون درهم خالل النصف األول 4865.1مليون درهم، مقارنة بـ 5576.8لتصل إلى % 15إجمالي اإليرادات التشغيلية بنسبة 
.مليون درهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخد متوسط لكامل العام6589.58مليون درهم إلى 4942.19من 


