
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.142.63%1275            322

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.640.640.00%1177            160

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.71.70.00%50183,340     315,253

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.250.244.17%36108,480       26,255

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.921.91.05%18114,529       214,084(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.670.670.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.52.63-4.94%1168            592
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%22,361         7,992
  بنك فلسطين

BOPUSD2.482.49-0.40%50139,590     347,651
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.1553.00%43,468         17,355
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.672.99%11,000         973
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.60.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.012.06-2.43%137,411           15,023
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.9-2.22%53,490         4,425
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD32.980.67%1321,452       64,352
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.580.580.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.0515.00%2200            210
 التأمين الوطنية

NICUSD3.263.250.31%31,101         3,589
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.541.540.00%62598,577       913,673
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.584.6-0.43%4530,913       199,972
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.34-0.75%2642,194         55,426
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.091.080.93%322,629       24,666
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.92.851.75%32,109         6,116
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.271.270.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.282.260.88%1625            2,010
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.490.5-2.00%1779,742         56,510
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.991.990.00%57312,271     618,562
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.452.42.08%32,000         4,900
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%836,003       64,670
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.640.65-1.54%731,900       19,856
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.60.00%1160            2,618
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.480.480.00%4686            334اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.091.13-3.54%62117,459     129,174لالتصاالت
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عن % 0.52 نقطة منخفضاً بنسبة 563.25أغلق مؤشر القدس نهاية االسبوع الحالي عند مستوى  
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بورصة فلسطين

بلب  جمب  . عب  غغب ا األسببوع اليا بي% 0.52نقطة أي بنسببة 2.937نقطة منخفضاً 563.25أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعب  مسبتويا  األسب ار  قبد . صبفقة499دوالر نفبت  مب  لب ل 3,116,722سبه  بقميبة   1,864,310التداول اإلجيالي لألسبوع الينصرم  

4.58أغلبق سبه  شبركة االتصباال  الفلسبطمنمة عنبد مسبتو  . شبركا   قب 9شركة  بمنيبا انخفضبت أسب ار غغب ا 12ارتف ت أس ار اغ قا  

. صبفقة45دينار نفت  م  ل ل 199,972سه  بقمية 30,913ع  اغ ا االسبوع السابق ، جمث بل  جم  التداول  %  0.43منخفضاً بنسبة 

سبه  بقميبة  598,577دوالر دون تغمبر عب  اغب ا األسببوع اليا بي، وقبد بلب  جمب  التبداول علمب    1.54هتا واغلق سه  بباديوو علبى سب ر 

جمبث بلب  جمب  . عب  غغب ا األسببوع اليا بي % 0.40منخفضباً بنسببة 2.48اما بالنسبة لسه  بنك  لسطم ،  قد اغلق علبى . دوالر913,673

.دوالر347,651سه  بقمية 139,590التداول علم     

خالل االشهر القادمةخدمة الجيل الثالث في فلسطين 

ل ل "ن متاجة للميهور قال عيار ال ور، الرئمس التنفمتي ليميوعة االتصاال  الفلسطمنمة، غن لدمة الممل الثالث  ي السوا الفلسطمنمة ستوو

لثالث، كان م   لسطم ، غن التألمر  ي طرح لدما  الممل ا-وأ اف ال ور  ي كلية ل  على هامش   الما  األسبوع ال اليي للريادة ". ك  شهر

رائملي لتو مر كانت وزارة االتصاال  الفلسطمنمة، وق ت ل ل وقت سابق م  ال ام الماري، اتفاقا نهائما مع المانب االس. المانب اإلسرائملي

، لو  المانب كان يفترض البدء ببناء الشبوة  ي يونمو جزيران اليا ي: "وزاد. لدما  الممل الثالث  ي كا ة محا ظا  الضفة الغربمة

لمة وكان م  اليفترض أن تطرح شركتا االتصاال  الخلمويتم   ي السوا اليح" موقع1000اإلسرائملي تألر  ي منح التصاريح  ي أكثر م  

لم  نهارا ن يل: "، لدمة الممل الثالث مع نهاية ال ام الماري، غال أن ذلك ل  يوون ميونا، بحسب ال ور لو  ال ور أكد(جوال والوطنمة موبايل)

".يخل  أعطي تار.. مع شركا  اليقاوال  لبناء الشبوا   ي اليواقع اليختارة، األمور تسمر على ما يرام، وسنقدم الخدمة ل ل ك  شهر

2017مجموعة االتصاالت ترعى أسبوع الريادة العالمي لعام 

، والتي يشيل عدة   الما  ريادية، وتمارب ناجحة،  ي الضفة 2017ترعى مميوعة االتصاال  الفلسطمنمة، اسبوع الريادة ال اليي لهتا ال ام 

س التنفمتي وأكد الرئم. الغربمة وقطاع غزة، وس  مشاركة واهتيام كبمري  م  قبل الشركا  والشخصما  على اليستويم  اليحلي والدولي

اع ليميوعة االتصاال ، عيار ال ور، على أن رعاية اليميوعة لهتا الحدث اليه ، انيا تنسم  مع رؤيتها  ي دع  اليبادرا  الريادية، وانتز

  مع التطور ، وت وف على بلورة أ وار جديدة تنسم"ناشئة" رص التفوا  ي مختلف اليماال ، ال سميا وأن غالبمة الشركا  واليؤسسا  

لون نسبة مرتف ة وشدد ال ور على  رورة تبني ودع  اليبادرا  الريادية، لاصة الينبثقة ع  الشباب التي  يشو. التونولوجي اليتسارع عاليما

ا الوصول غلى  ي أوساط الش ب الفلسطمني، جسب االجصائما  االلمرة، وبالتالي ال بد م  اجتضان تلك اليبادرا ، وللق منصة تتمح له

يمة تستند على الميهور، ألنها ستن وس بشول مباشر على للق  رص ال يل، وللق مؤسسا  وشركا   لسطمنمة مبنمة على أسس ريادية وعل

.الدراسا ، وم ر ة عوامل النماح و رص ت زيزها

2017مليار دوالر إجمالي القروض المقدمة من البنوك حتى أيلول 7.7

ملمارا  دوالر 7.7بمنت م طما  بمانا  رسيمة جديثة، أن غجيالي القروض اليصر مة اليقدمة م  البنوك ال املة  ي  لسطم  ل ي ئها، بلغت 

يقدمة، تتوزع وبحسب بمانا  لسلطة النقد الفلسطمنمة، منشورة على موق ها اإللوتروني،  إن غجيالي القروض ال. 2017جتى نهاية سبتيبر أيلول 

طمني جتى وبل  غجيالي القروض اليقدمة للقطاع ال ام الفلس(. األ راد والشركا )، والخاص (الحوومة ومؤسسا  السلطة)بم  القطاعم  ال ام 

 ي اليقابل، بل  غجيالي . 2016ملمار دوالر  ي الفترة اليناظرة م  1.475ملمار دوالر، نزوال م  1.464نهاية سبتيبر أيلول اليا ي 

وبل  غجيالي . ملمار دوالر أمريوي، موزعة بم  قطاع لاص مقم  وقطاع لاص غمر مقم 6.297القروض اليقدمة للقطاع الخاص نحو 

كان . ملمون دوالر لقروض موجهة للقطاع الخاص غمر اليقم 79ملمار دوالر، مقابل 6.21القروض اليصر مة للقطاع الخاص اليقم  نحو 

.2016ملمارا  دوالر  ي الفترة اليقابلة م  ال ام اليا ي 5.2غجيالي قمية قروض القطاع الخاص الفلسطمني، بلغت 

بورصة عمان

ملمون دينار (5.3)ملمون دينار مقارنة مع ( 3.2)جوالي 16/11–12/11بل  الي دل المومي لحم  التداول  ي بورصة عيان ل ل الفترة م  

ملمون (26.7)ملمون دينار مقارنة مع ( 16)، وقد بل  جم  التداول اإلجيالي لهتا األسبوع جوالي %(40.1)لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

ملمون سه ، نفت  م  ل ل ( 14.50)أما عدد األسه  اليتداولة التي سملتها البورصة ل ل هتا األسبوع  قد بل  . دينار ل سبوع السابق

نقطة مقارنة مع ( 2093.8)أما ع  مستويا  األس ار،  قد غنخفض الرق  القماسي ال ام ألس ار األسه  إلغ ا هتا األسبوع غلى . عقداً ( 7838)

ولد  مقارنة أس ار اإلغ ا للشركا  اليتداولة أسهيها لهتا األسبوع والبال  عددها %(. 0.53)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبت  ( 2082.8)

.شركة( 60)شركة قد أظهر  ارتفاعاً  ي أس ار أسهيها، بمنيا انخفضت أس ار أسه  ( 48)شركة مع غغ قاتها السابقة،  قد تبم  بأن ( 149)

سوق دبي

جلسا  تداول 5ت  عقد . ع  غغ ا األسبوع السابق% 0.30نقطة أي بنسبة 10.4نقطة مرتف اً  3460.21اغلق اليؤشر ال ام لسوا دبي على 

صبفقة، وقبد بلب  جمب  التبداول علبى 23,324دره  نفت  م  ل ل  2,607,982,437سه  بقمية 1,591,221,345بل  ل لها جم  التداول  

. عب   االغب ا السبابق% 0.769مرتف باً بنسببة  7.86دره  وأغلبق علبى  342,457,821سه  بقمية  23,215,066شركة اعيار ال قارية  

درهب ، هبتا واغلبق سبه  شبركة ارابتبك علبى 74,609,051سبه  بقميبة   29,080,511اما شركة ارابتك القابضة  قد بل  جم  التداول علمها   

. ع  اغ ا االسبوع السابق % 5.926منخفضاً بنسبة 2.54س ر  

(AMANAT)أمانات القابضة 

شول ل ل اجتياع  مبدئماً على ث ث  رص استثيارية جديدة، شريطة انتهاء ال قود ب( AMANAT)وا ق مملس غدارة شركة أمانا  القابضة 

ي اجتياع  القادم وأشار  الشركة  ي بمان لسوا دبي غلى أن  سمت  عرض الفرص االستثيارية على اليملس لليوا قة النهائمة علمها  . مر ي

مة سابقة، غن وقال  مصل ب  بلهول، رئمس مملس غدارة الشركة  ي تصريحا  صحف. ب د االنتخابا  اليقررة  ي اجتياع المي مة ال يوممة

.  نهاية ال ام الحاليشركت  تخط  الستثيار ملمار دره   ي  رص استحواذ جديدة بقطاعي الرعاية الصحمة والت لم   ي الس ودية واإلمارا  جتى

م  أموالها  ي االستحواذ واليشاركة واليساهية  ي رؤوس أموال الشركا  % 95 ي بمانا  سابقة، غنها ستقوم باستخدام " أمانا "وقالت 

. ي غنشاء وتأسمس مشروعا  جديدة% 5واليشروعا  القائية وتحت التطوير، و


