
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.311.310.00%042                55

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.581.6-1.25%817,849         28,510

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.430.45-4.44%48212,266         92,925

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%1114                1,045

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.432.41.25%49985,011         2,338,997(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%1500              1,834
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.222.20.91%38270,161       590,636
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.185.150.58%724,703         129,574
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%1500              1,410
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.70.70.00%0900              889
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.262.22.73%1511,770         26,048
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.041.973.55%511,254,044      2,490,414
 سجاير القدس

JCCJOD0.810.810.00%2138              152
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.083.060.65%47,512           23,164
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.280.3-6.67%4112,794       31,582
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD220.00%510,100         20,540
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.860.87-1.15%72,445           2,909والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.11.10.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD440.00%0-              0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.51.50.00%03,000           6,347
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.391.362.21%169644,317         882,260
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.820.811.23%70114,013         92,454لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%1480              311
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.494.450.90%92133,666       839,326
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.441.430.70%67199,453         285,256
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.643.640.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.081.052.86%31178,183       190,311
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.531.61-4.97%1200              432
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.352.350.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.410.44-6.82%62493,105         282,612
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.81.80.00%156,043,479    10,817,940
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.712.710.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.91.90.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.152.2-2.27%21,100           2,371
البنك الوطني

TNBUSD1.721.720.00%46,727           11,570
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.63.52.86%2535              1,935
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.670.69-2.90%2088,034         58,615
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.50.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.380.372.70%31,572           582
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 اغالق

االسبوع
العملة 2018الشركات المدرجة توالي اإلفصاح عن بياناتها المالية للعام 

فلسطين بورصة عضو
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Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.98نقطة أي بنسبة 5.24نقطة مرتفعاً 541.01أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة780دوالر نفذت من خالل 19,253,008بقيمة 10,818,713اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

عن % 0.90دينار مرتفعاً بنسبة 4.49أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط8شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 13

هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة92دينار نفذت من خالل 839,326سهم بقيمة 133,666اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

اما بالنسبة لسهم . دوالر882,260سهم بقيمة 644,317عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 2.21دوالر مرتفعاً بنسبة 1.39

سهم بقيمة 270,161حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.91دوالر مرتفعاً بنسبة 2.22بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر590,636

2018الشركات المدرجة تواصل تقديم بياناتها الختامية األولية للسنة المالية 

، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري، وكانت 2018أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الختامية األولية غير مدققة للعام 

:  على النحو التالي

(PALTEL)االتصاالت الفلسطينية 

دينار أردني، مقارنة مع صافي 67,092,000إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات الشركة الموحدة كما في 

%.4.87بانخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 70,528,000أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(APIC)العربية الفلسطينية لالستثمار 

دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي 16,042,967إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 31/12/2018تشير بيانات الشركة الموحدة كما في 

%.8.13بانخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 17,461,978أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(ISBK)البنك االسالمي الفلسطيني 

دوالر أمريكي، مقارنة 15,131,604إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات البنك االسالمي الفلسطيني كما في 

%.4.13بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 14,531,138مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(PIBC)بنك االستثمار الفلسطيني 

دوالر أمريكي، مقارنة مع 4,342,324إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات بنك االستثمار الفلسطيني كما في 

%.10.79بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 3,919,258صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(BOP)بنك فلسطين 

دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي 54,110,093إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات بنك فلسطين كما في 

%.0.19بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 54,008,928أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(TRUST)ترست العالمية للتأمين 

دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي 5,886,968إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات الشركة الموحدة كما في 

%.8.30بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 5,435,845أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(TIC)التكافل الفلسطينية للتأمين 

مقارنة مع , دوالر أمريكي2,774,100إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات التكافل الفلسطينية للتأمين كما في 

%.26.46بإرتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,193,584صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(PEC)شركة الفلسطينية للكهرباء 

دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي 8,786,981إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات الفلسطينية للكهرباء كما في 

%.1.68بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 8,642,228أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(UCI)شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار 

مقارنة , دوالر أمريكي1,926,559إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات االتحاد لإلعمار واالستثمار كما في 

%.183.19بارتفاع بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 680,309مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(AIG)شركة المجموعة االهلية للتأمين 

دوالر أمريكي، مقارنة مع 1,919,052إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات المجموعة االهلية للتأمين كما في 

%.27.24بانخفاض بلغت نسبته 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2,637,510صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

(AZIZA)شركة دواجن فلسطين 

دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح 843,552إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات دواجن فلسطين كما في 

%.73.49بانخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 3,181,696بعد الضريبة بمقدار 

(BIP)شركة بيت جاال لصناعة األدوية 

مقارنة مع , دينار أردني769,649إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2018\12\31تشير بيانات بيت جاال لصناعة األدوية كما في 

%.53.23بانخفاض بلغت نسبته 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 1,645,697صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع ( 4.7)مليون دينار مقارنة مع ( 4.4)حوالي 14/02–10/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لألسبوع ( 23.5)مليون دينار مقارنة مع ( 21.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(7.5)السابق وبنسبة انخفاض 

ما عن مستويات . عقداً ( 10251)مليون سهم، نفذت من خالل ( 20.0)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق بارتفاع ( 1972.5)نقطة مقارنة مع ( 1982.0)األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.48)نسبته 

.شركة( 69)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 51)

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.36نقطة أي بنسبة 9.06نقطة منخفضاً 2,533.61اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 13,754.00درهم نفذت من خالل 1,030,566,410.76سهم بقيمة 758,150,361.00خاللها حجم التداول 

اما شركة . عن االغالق السابق% 2.757مرتفعاً بنسبة 4.10درهم وأغلق على 248,551,744.39سهم بقيمة 62,403,415.00اعمار العقارية 

درهم 2.05درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 26,094,168.20سهم بقيمة 12,456,021.00ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 4.651منخفضاً بنسبة 


