
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.63-1.84%95,817           9,350

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.390.4-2.50%33116,135         44,744

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.292.280.44%25602,542         1,373,844(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.810.810.00%0-              0
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%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.372.370.00%97123,610       290,420
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.295.290.00%0195              1,032
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.750.715.63%570,785         74,860
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.931.930.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.831.84-0.54%1139,182           71,506
 سجاير القدس

JCCJOD0.750.750.00%118                19
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.073.011.99%310,566         32,424
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD21.952.56%528,278         56,242
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.80.81-1.23%11,492           1,683والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.011.03-1.94%1300              303
 التأمين الوطنية

NICUSD3.53.441.74%127,800         97,300
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.71.70.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.251.27-1.57%80190,051         237,311
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.354.320.69%3624,372         148,045
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.340.00%2830,350           40,350
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%13,564           13,009
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.31.30.00%12144,820       187,476
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.783.780.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.40.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.652.650.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.440.45-2.22%2129,300           18,182
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.761.78-1.12%54,642           8,126
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.842.81.43%310,000         40,155
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.991.990.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.082.12-1.89%61,630           3,384
البنك الوطني

TNBUSD1.641.640.00%2912,453         20,333
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.553.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.61-1.64%63,050           1,830
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%118                366
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.40.40.00%4377              151
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.810.82-1.22%66123,872       100,420لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
العملة  نقطة526.67أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى  

فلسطين بورصة عضو

490
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.21نقطة أي بنسبة 1.12نقطة منخفضاً 526.67أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة490دوالر نفذت من خالل2,872,864بقيمة 1,605,219حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.35أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط11شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7ارتفعت أسعار اغالقات

دينار نفذت من خالل 148,045سهم بقيمة 24,372عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه %0.69دينار مرتفعاً بنسبة 

عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.57دوالر منخفضا بنسبة 1.25هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة36

. دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.37اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر237,311سهم بقيمة 190,051

.دوالر290,420سهم بقيمة 123,610حيث بلغ حجم التداول عليه 

(  PSE)شركة سوق فلسطين لألوراق المالية 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 2018\09\30وتشير بيانات سوق فلسطين لألوراق المالية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في 

2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 367,401مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي669,120قد بلغت 

دوالر أمريكي في 13,265,313دوالر أمريكي بعد أن كان 13,461,215أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 82.12بارتفاع بلغت نسبته 

دوالر 1,189,973دوالر أمريكي بعد أن كان 1,301,554وبلغ مجموع المطلوبات %. 1.48بارتفاع بلغت نسبته 2017نهاية العام 

دوالر أمريكي بعد أن كان 12,159,661أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 9.37بارتفاع بلغت نسبته 2017أمريكي نهاية العام 

%.0.70بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 12,075,340

(  PIBC)شركة بنك االستثمار الفلسطيني

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد 2018\09\30و تشير بيانات بنك االستثمار الفلسطيني عن فترة الشهور التسعة المنتهية في 

2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,780,503مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي3,501,183بلغت 

دوالر أمريكي 443,291,111دوالر أمريكي بعد أن كان 428,338,436أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 25.92بارتفاع بلغت نسبته 

دوالر أمريكي بعد أن كان 331,564,152وبلغ مجموع المطلوبات %. 3.37بانخفاض بلغت نسبته 2017في نهاية العام 

دوالر 96,774,284أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 5.91بانخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي نهاية العام 352,391,753

%.  6.46بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 90,899,358أمريكي بعد أن كان 

(  ARAB)شركة المستثمرون العرب

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت2018\09\30و تشير بيانات المستثمرون العرب عن فترة الشهور التسعة المنتهية في 

بانخفاض بلغت 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 53,121مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني43,623

2017دينار أردني في نهاية العام 10,621,820دينار أردني بعد أن كان 10,455,810أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 17.88نسبته 

2017دينار أردني نهاية العام 202,380دينار أردني بعد أن كان 164,767وبلغ مجموع المطلوبات %. 1.56بانخفاض بلغت نسبته 

دينار أردني في 10,419,440دينار أردني بعد أن كان 10,291,043أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 18.58بإنخفاض بلغت نسبته 

%.1.23بإنخفاض بلغت نسبته 2017نهاية العام 

(  VOIC)شركة مصانع الزيوت النباتية

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد 2018\09\30و تشير بيانات مصانع الزيوت النباتية عن فترة الشهور التسعة المنتهية في 

2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 5,503,064مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني5,880,479بلغت 

دينار أردني في نهاية 46,194,643دينار أردني بعد أن كان 50,134,178أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 6.86بإرتفاع بلغت نسبته 

دينار أردني 15,471,911دينار أردني بعد أن كان 15,546,665وبلغ مجموع المطلوبات %. 8.53بإرتفاع بلغت نسبته 2017العام 

30,722,732دينار أردني بعد أن كان 34,587,513أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 0.48بإرتفاع بلغت نسبته 2017نهاية العام 

%.12.58بإرتفاع بلغت نسبته 2017دينار أردني في نهاية العام 

التي يملكها" تليد"إلى شركة " أيبك"ألف سهم من حصته في 497العقاد يحول 

497حول حوالي " أيبك"أظهرت بيانات بورصة فلسطين أن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

"  أيبك"ي وأظهرت البيانات، أن نسبة ملكية العقاد ف. إلى شركة تليد الخليجية التجارية والتي يملكها" أيبك"ألف سهم من أسهمه في 

ركة هي إحدى كبرى الشركات الخدماتية والتسويقية التي تعمل تحت مظلة ش" تليد"و. بالمئة22.65بعدما كانت 22.04انخفضت إلى 

".أيبك"العقاد لالستثمار في السعودية، وأحدى الشركات المساهمة في 

والمصرف يشهد نمواً على كافة األصعدة.. بداية العام القادم" البورصة" االنضمام إلى : مدير عام مصرف الصفا اإلسالمي 

موضحا أن "بورصة فلسطين" نضال برغوثي إن المصرف بدأ خطواته الرسمية لالنضمام إلى " اإلسالمي"قال مدير عام مصرف الصفا 

للبورصة وشدد برغوثي أن انضمام المصرف". في طريقها في بداية العام القادم"اإلجراءات اآلن لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

ع خالل وحول األداء المالي لمصرف الصفا، أشار البرغوثي إلى أن المصرف حقق  إيرادات جيدة وأفضل من المتوق. أمر حيوي وصحي

. ا عالية، إال ان مصاريف التأسيس أكبر من هذه اإليرادات مشيراً إلى أن فترة البناء دوما تكون مصروفاته2018النصف األول من العام 

".تمويل أو الودائعلو نظرنا إلى جانبي الميزانية نجد أن المصرف ينمو بطريقة جيدة، ولم نكن نتوقع هذا النمو السريع سواء في ال: " وتابع

بورصة عمان

مليون ( 4.2)مليون دينار مقارنة مع ( 70.0)حوالي 25/10–21/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 350.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(1,563.5)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، ( 44.5)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 21.1)

ى أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إل. عقداً ( 12898)نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %(. 0.41)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1961.4)نقطة مقارنة مع ( 1969.4)

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ( 57)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 142)أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 47)بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.77نقطة أي بنسبة 21.33نقطة مرتفعاً 2,736.40اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ 11,036.00درهم نفذت من خالل 875,270,851.37سهم بقيمة 793,995,129.00تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً بنسبة 4.98درهم وأغلق على 108,619,465.51سهم بقيمة 21,928,090.00حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم بقيمة 19,507,103.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 0.201

.عن اغالق االسبوع السابق% 1.622درهم مرتفعاً بنسبة 1.88درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 36,847,722.97


