
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.631.64-0.61%2971,849         117,311

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.380.4-5.00%93347,955         130,066

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.286.280.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.32.30.00%2136,885           84,826(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

AZIZAJOD2.522.45.00%110                36
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.42.45-2.04%74100,989       242,598
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.20.00%31,230           6,396
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.720.77-6.49%51,306           1,336
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.931.930.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.841.9-3.16%2227,436           50,927
 سجاير القدس

JCCJOD0.750.76-1.32%22,715           2,882
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.10.00%1025,708         79,695
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.290.290.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.44.17%4100              348
 المشرق للتأمين

MICUSD2.052.1-2.38%3102,090       204,285
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.780.780.00%12,000           2,200والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD10.991.01%42,500           2,498
 التأمين الوطنية

NICUSD3.473.237.43%172                250
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.71.70.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.31.30.00%99674,349         871,140
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.334.330.00%71108,115       660,041
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.35-1.48%3550,248           66,109
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.311.310.00%729,942         40,000
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.83.80.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.381.45%15,055           9,982
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.522.45.00%420,621         72,927
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.450.46-2.17%109,918             6,167
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.81.84-2.17%2337,866         68,164
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0329              1,323
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.092.061.46%2810              1,637
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.242.240.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.691.7-0.59%96,477           10,998
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.453.6-4.17%54,000           13,775
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.610.62-1.61%31,180           704
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.314.4-0.69%34,306           87,455
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.40.40.00%2516              206
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.820.83-1.20%74126,453       104,064لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.94نقطة أي بنسبة 5.07نقطة منخفضا  532.15أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت . صفقة621دوالر نفذت من خالل2,940,345بقيمة 1,803,030التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار دون 4.33أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط15شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7أسعار اغالقات 

هذا واغلق سهم . صفقة71دينار نفذت من خالل 660,041سهم بقيمة 108,115تغير عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

اما . دوالر871,140سهم بقيمة 674,349دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.3باديكو على سعر 

حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 2.04دوالر منخفضاً بنسبة 2.4بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر242,598سهم بقيمة 100,989

االقتصاد الفلسطيني أمام تحد لمواجهة القرارات األميركية

، %3و% 2.5ن ، تراوحت تقديرات التنبؤات المحلية والدولية بشأن النمو في االقتصاد الفلسطيني على أساس سنوي بي2018مع مطلع العام 

ع مرور الوقت، وهي نسبة تعكس بكل األحوال استمرارا في التباطؤ الذي يشهده االقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الخمس الماضية، وم

نمو على أساس وتوالي األحداث السياسية واألمنية المتوترة، وتصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية، اضطرت هذه المؤسسات إلى خفض تقديراتها لل

ر األمم ، وهي نسبة توافقت عليها عدة تقارير صدرت بين تموز وأيلول، وشملت صندوق النقد الدولي، ومؤتم%2سنوي، ليصل إلى ما دون 

جميعها، اتفقت على معظم هذه التقارير، إن لم يكن. المتحدة للتجارة والتنمية، وسلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

صوصا في الجانب جملة من المعايير استندت إليها في تقديراتها للنمو، أبرزها االستمرار في تنفيذ بعض اإلصالحات المتعلقة بالسياسات خ

وعلى حرية المالي، وبقاء األوضاع السياسية في المدى القصير كما هي عليه في الوقت الحالي، واستمرار القيود المفروضة على المعابر

م من قبل الدول الحركة والتنقل والنفاذ دون تغير يذكر، وافتراض زيادة اإلنفاق الحكومي، واستمرار االنخفاض في وتيرة تدفق الدعم المقد

ة، فاقت المانحة لخزينة الحكومة والمنظمات األهلية ووكالة الغوث والالجئين، وهي جميعها شهدت انتكاسات على مدى األشهر التسعة الماضي

.أكثر التوقعات تشاؤما في بداية العام

الضبابية السياسية واالقتصادية تبطيء نمو ودائع عمالء بنوك فلسطين

ائع العمالء في بنوك دفعت حالة الضبابية والجمود في المفاوضات السياسية، وتأثيره على الوضع االقتصادي في فلسطين، إلى تباطؤ نمو ود

تموز الماضي، مقارنة / في يوليو% 6.6وبحسب أرقام رسمية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، نمت ودائع العمالء، بنسبة . فلسطين

وبلغ إجمالي . 2016مقارنة مع الفترة المقابلة من % 11.2بنسبة 2017في المقابل، نمت الودائع في يوليو تموز . 2017مع الفترة المقابلة من 

وتواجه . 2017تموز / مليار دوالر في يوليو11.35مليار دوالر، مقارنة مع 12.1في فلسطين، ( للقطاعين العام والخاص)ودائع العمالء 

ودعم وكالة غوث وتشغيل فلسطين في الوقت الحالي، ضغوطات أمريكية للقبول بصفقة القرن، تمثلت في وقف الدعم المباشر عن الفلسطينيين،

مليو دوالر سنويا، 700-600ويبلغ متوسط الدعم األمريكي المباشر وغير المباشر، نحو . USAID، والدعم المقدم عبر (أونروا)الالجئين 

.مليون دوالر850وصعد في سنوات سابقة إلى قرابة 

نتائج االستثمار الدولي والّدين الخارجي لفلسطين

ارجي لفلسطين كما هيأصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخ

، وذلك ضمن اإلصدار الدوري لوضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل 2018في نهاية الربع الثاني 

.استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان

الموظفة خارج وأشارت النتائج األولية لوضع االستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات االقتصاد الفلسطيني

–ارجية األصول الخ)قد فاقت أرصدة االستثمارات األجنبية الموظفة في االقتصاد الفلسطيني 2018فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 
نقد واستحوذت اإليداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى ال. مليون دوالر أمريكي1,492بقيمة بلغت ( االلتزامات األجنبية

.من إجمالي قيمة األصول الخارجية% 59.7األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني على النصيب األكبر وبما نسبته 

"IIIمتطلبات تطبيق مقررات بازل "سلطة النقد تعقد ورشة حول 

رياض أبو شحادة، ومدير دائرة . ، بحضور نائب محافظ سلطة النقد دIIIعقدت سلطة النقد ورشة عمل حول متطلبات تطبيق مقررات بازل 

موظفي دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد السيد محمد مناصرة، وبمشاركة عدد من مدراء المخاطر في المصارف العاملة في فلسطين، و

كلمته خالل افتتاح وفي. الرقابة في سلطة النقد، حيث حاضر في الورشة المستشار المالي في بنك التسويات الدولية السيد روالند راسكوبف

، وأثر ذلك في تعزيز متانة رأس المال للقطاع المصرفي IIIورشة العمل، أكد نائب محافظ سلطة النقد على أهمية تبني مشروع متطلبات بازل 

يني، ومواكبته ألهم الفلسطيني وقدرته على امتصاص الخسائر، وذلك في سبيل تحقيق مزيد من االستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسط

.التطورات المصرفية العالمية

في مؤشر القدس خالل أغسطس15شركة من أصل 12تراجع أسهم 

س آب ، فيما صعدت أسهم ثالث شركات، خالل أغسط(مؤشر القدس)شركة ضمن المؤشر الرئيس لبورصة فلسطين 12تراجعت أسعار أسهم 

الستثمار، البنك اإلسالمي العربي واألهلية للتأمين، والعربية الفلسطينية ل: شركة، هي15ويتألف مؤشر القدس من . الماضي، على أساس سنوي

وبالتل والفلسطيني كذلك، يتألف المؤشر من القدس للمستحضرات وباديكو. وبنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهب، والبنك اإلسالمي الفلسطيني

مين والعربية وباستثناء ثالث شركات وهي األهلية للتأ. للكهرباء وبريكو وبنك القدس والبنك الوطني واالتحاد لإلعمار والوطنية موبايل

ان التراجع األكبر في وك. الفلسطينية لالستثمار، وفلسطين للكهرباء، فإن باقي الشركات سجلت تراجعا، في أغسطس الماضي على أساس سنوي

.سنتا للسهم83على أساس سنوي، إلى % 20.19سعر السهم من نصيب شركة الوطنية موبايل، بنسبة 

بورصة عمان

مليون دينار ( 4.4)مليون دينار مقارنة مع ( 4.4)حوالي 27/09–23/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 22.2)مليون دينار مقارنة مع ( 21.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(1.6)لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

(  7591)مليون سهم، نفذت من خالل ( 19.2)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لألسبوع السابق

.  عقداً 

(  1995.2)نقطة مقارنة مع ( 1979.1)أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

(  137)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.8)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

.شركة( 70)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 31)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 2.22نقطة أي بنسبة 61.38نقطة مرتفعاً 2,825.76اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول 10,516درهم نفذت من خالل 959,354,879.50سهم بقيمة 758,553,485.00تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن االغالق % 3.34مرتفعاً بنسبة 4.95درهم وأغلق على 153,625,055.02سهم بقيمة 31,669,789.00على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة 32,099,896.26سهم بقيمة 16,847,862.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . السابق

.عن اغالق االسبوع السابق% 1.579درهم مرتفعاً بنسبة 1.93ارابتك على سعر 


