
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%14,253,416    3,239,555

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.60.00%33,248           5,197

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.370.38-2.63%19151,147         57,003

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.280.88%19102,012         232,562(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.71.43%551,125         36,299العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.770.770.00%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

BOPUSD2.332.34-0.43%7283,269         193,559
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.295.290.00%0-              0
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%06,034           17,021
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.710.710.00%0-              0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.12.10.00%2130              268
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.81.84-2.17%2944,618           80,741
 سجاير القدس

JCCJOD0.70.74-5.41%21,397           1,379
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.053.050.00%2896              2,733
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD220.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.80.80.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD110.00%0-              0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.53.451.45%1750              2,625
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.7-2.94%12,000           4,654
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.3-1.54%3434,700           44,455
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.334.34-0.23%6229,222         177,973
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.371.360.74%1927,054           36,832
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.643.640.00%15,904           21,491
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.281.280.00%310,000         12,800
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.953.950.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.381.380.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.62.60.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.450.450.00%814,130           8,778
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.791.8-0.56%49414,242       707,369
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.812.85-1.40%21,361           5,394
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.072.14-3.27%1100              207
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.132.14-0.47%2470              1,002
البنك الوطني

TNBUSD1.651.650.00%43,647           6,018
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.573.570.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.61-1.64%1113,329         8,109
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.114.10.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.40.40.00%0-              0
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.810.83-2.41%2418,899         15,421لالتصاالت
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العملة  نقطة526.36أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى 
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 0.61نقطة أي بنسبة 3.24نقطة منخفضاَ 526.36أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة376دوالر نفذت من خالل 4,919,444بقيمة 5,273,100بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي

أغلق سهم شركة االتصاالت . شركة فقط13شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 4مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات

29,222عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.23دينار منخفضاً بنسبة 4.33الفلسطينية عند مستوى 

عن % 1.54دوالر منخفضاً بنسبة 1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة62دينار نفذت من خالل 177,973سهم بقيمة 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق. دوالر44,455سهم بقيمة 34,700اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 

سهم بقيمة 83,269حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق%0.43دوالر منخفضا بنسبة 2.3على 

.دوالر193,559

مليون دوالر أرباح البنكين اإلسالميين ببورصة فلسطين حتى سبتمبر15

، في %2.4، بنسبة أظهر مسح لموقع االقتصادي، تراجعا طفيفا في صافي أرباح البنكين اإلسالميين المدرجين ببورصة فلسطين

رفين وبحسب المسح الذي استند إلى إفصاحي البنكين لبورصة فلسطين، بلغ صافي أرباح المص. 2018شهور من 9أول 

15.5كان صافي أرباح البنكين بعد مصروف الضرائب، بلغ . مليون دوالر15.1، (اإلسالمي العربي واإلسالمي الفلسطيني)

ويعمل مصرف ثالث يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وهو مصرف . 2017مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي 

اح البنك اإلسالمي وبلغ صافي أرب. الصفا، لكنه ما يزال غير مدرج في بورصة فلسطين، فيما لم يعلن منفردا عن نتائجه المالية

كان إجمالي صافي أرباح. أيلول الماضي/ ماليين دوالر حتى نهاية سبتمبر5.376العربي، ويتبع مجموعة بنك فلسطين، نحو 

في المقابل، بلغ صافي أرباح %. 7.8، بنسبة تراجع بلغت 2017ماليين دوالر في الفترة المقابلة من 5.833اإلسالمي العربي 

ي وصعد ربح اإلسالم. أيلول الماضي/ ماليين دوالر حتى نهاية سبتمبر9.803البنك اإلسالمي الفلسطيني، ويتبع البنك الوطني، 

%.1.6، بنسبة نمو 2017ماليين دوالر في الفترة المقابلة من 9.644الفلسطيني، مقارنة مع 

مليارات دوالر القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة فلسطين3.7

مليارات دوالر، حتى 3.707أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة فلسطين، بلغت 

مدرجة في وجاء في تقرير صادر عن بورصة فلسطين، أن عدد األوراق المالية للشركات ال. تشرين أول الماضي/ نهاية أكتوبر

ألف 71.1ويبلغ إجمالي عدد المستثمرين في بورصة فلسطين . مليار سهم حتى نهاية الشهر الماضي1.896البورصة، بلغت 

وتبلغ قيمة األسهم التي يملكها حملة الجنسية  .2017.ألف مستثمر يحمل الجنسية الفلسطينية67.73مستثمر، منهم قرابة 

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة  .من إجمالي قيمة األسهم% 63.43مليار دوالر أمريكي، تشكل نسبتها 2.351الفلسطينية، نحو 

من إجمالي قيمة % 36.57مليار دوالر، بنسبة 1.355األسهم التي يملكها غير الفلسطينيين حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 

 .األسهم

بنك القدس يستعرض خريطة الطريق خالل اجتماعه السنوي

2019وخطة العام 2018ُعقد في البحر الميت نهاية األسبوع الماضي االجتماع السنوي لمناقشة أداء بنك القدس خالل العام 

دارة والخطة االستراتيجية لألعوام الثالث القادمة، بحضور رئيس مجلس اإلدارة أكرم عبد اللطيف جراب وأعضاء مجلس اإل

دار ثالثة أيام وتناول االجتماع الذي ُعقد على م. والرئيس التنفيذي للبنك صالح هدمي ونائبيه وعدد من مدراء ومسؤولي الدوائر

ول ما أنجزه البنك من أهداف، وناقش الصعوبات التي واجهه البنك خالل هذا العام على جميع األصعدة، كما تركز االجتماع ح

بة البنك للصناعة خطط البنك المالية واإلدارية والعوامل المؤثرة على أداء البنك كالتقدم التقني والتغير في احتياجات العمالء ومواك

.  المصرفية في العالم، كما استعرض أبرز مالمح توجهات المرحلة القادمة والتحديات المرتبطة بنشاط أداء البنك

مليار دوالر حتى سبتمبر12.2ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني عند 

أيلول / مليار دوالر حتى سبتمبر12.2، بلغت (حكومة وقطاع خاص)أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي ودائع العمالء 

مليار دوالر في الفترة 11.526وجاء في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن الودائع صعدت من . الماضي

مليار دوالر في 12.183بينما على أساس شهري، صعد إجمالي قيمة الودائع بنسبة طفيفة بلغت . 2017المقابلة من العام الماضي 

مليار دوالر، مقارنة مع 11.033وبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني في الضفة الغربية . 2018آب / أغسطس

1.160بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي في قطاع غزة، بلغت . 2017مليارات دوالر في الفترة المقابلة من 10.404

1.169وعلى أساس شهري، تراجع إجمالي الودائع إلى . 2017مليار دوالر في الفترة المقابلة 1.122مليار دوالر، مقارنة مع 

.مليار دوالر، ما يعني تراجعا في قيمة الودائع بسبب اقتطاعات رواتب غزة

بورصة عمان

(  5.2)مليون دينار مقارنة مع ( 5.4)حوالي 22/11–18/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 21.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(5.1)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

د بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فق. مليون دينار لألسبوع السابق( 25.9)مقارنة مع 

هم أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األس. عقداً ( 8726)مليون سهم، نفذت من خالل ( 16.3)

ولدى مقارنة %(. 1.14)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1965.6)نقطة مقارنة مع ( 1943.1)إلغالق هذا األسبوع إلى 

(  24)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 146)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 85)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 0.86نقطة أي بنسبة 23.85نقطة منخفضاً 2,754.91اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل 569,231,857.87سهم بقيمة 435,057,513.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 4عقد 

درهم 96,454,464.91سهم بقيمة 20,038,128.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 8,083.00

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.653منخفضا بنسبة 4.77وأغلق على 

درهم مرتفعاً بنسبة 2.27درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 53,738,750.24سهم بقيمة 23,940,218.00

.عن اغالق االسبوع السابق% 2.252


