
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%16                 8

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.641.583.80%638,301         62,804

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.420.44-4.55%48209,861         87,997

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.372.38-0.42%57153,373         360,680(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%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%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.272.3-1.30%157625,085       1,417,212
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.20.00%21,583           8,232
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.656.15%31,350           1,314
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.961.960.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.931.91.58%36137,744         262,100
 سجاير القدس

JCCJOD0.850.850.00%0-              0
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.073.070.00%619,400         59,606
 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 

NAPCOJOD0.830.830.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.970.934.30%42,440           2,300
 التأمين الوطنية

NICUSD3.73.71-0.27%3768              2,842
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.551.65-6.06%24,000           8,886
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.280.00%33241,364         304,469
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.820.83-1.20%2234,924           28,869لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.354.310.93%5330,415         184,858
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.431.392.88%7892,659           129,418
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.091.24-12.10%82383,907       429,792
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.950.25%11,000           3,960
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.471.45.00%110,000         20,733
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.352.350.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.420.43-2.33%2164,965           37,978
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.851.850.00%1339,984         72,829
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.81.79%27,000           28,138
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.92-5.00%11,000           1,900
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.182.141.87%1500              1,090
البنك الوطني

TNBUSD1.731.71.76%2211,021,955  18,737,278
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.63.71-2.96%1500              1,800
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.61-1.64%2019,694         12,005
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.12.84%37,195           144,562
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.460.48-4.17%1100              46
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.10نقطة أي بنسبة 0.51نقطة مرتفعاً 530.22أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة680دوالر نفذت من خالل 22,413,707بقيمة 13,151,073التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.35أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط12شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 12ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار نفذت من خالل 184,858سهم بقيمة 30,415عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.93دينار مرتفعاً بنسبة 

241,364دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة53

عن اغالق االسبوع %1.30دوالر منخفضاً بنسبة 2.27اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر304,469سهم بقيمة 

.دوالر1,417,212سهم بقيمة 625,085حيث بلغ حجم التداول عليه . السابق

بنك فلسطين يتصدر المصارف في الودائع والتسهيالت ورأس المال

.  جوداتتصدرت مجموعة بنك فلسطين، القطاع المصرفي في السوق المحلية من حيث إجمالي الودائع والتسهيالت ورأس المال والمو

مليارات دوالر، تشكل 3.54، بلغ إجمالي ودائع العمالء لدى بنك فلسطين 2018أيلول / وبحسب بيانات لبنك فلسطين حتى نهاية سبتمبر

هيالت االئتمانية ومن حيث التسهيالت االئتمانية المباشرة، بلغ إجمالي التس. من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني% 29.5نسبتها 

من % 32وتشكل قيمة التسهيالت المقدمة من جانب بنك فلسطين، نحو . مليار دوالر2.66أيلول الماضي / لبنك فلسطين حتى نهاية سبتمبر

الي تبلغ كذلك، تصدر بنك فلسطين القطاع المصرفي من حيث رأس المال بقيمة إجم. مليارات دوالر أمريكي8.3مجمل التسهيالت البالغة 

أيلول الماضي، بلغ مجمل موجودات / وحتى نهاية سبتمبر. 2018أيلول / مليون دوالر أمريكي، وفق بيانات البنك حتى نهاية سبتمبر200

وتشمل أرقام . مليار دوالر15من مجمل موجودات القطاع المصرفي البالغة % 31.7مليارات دوالر، تشكل نسبتها 4.76بنك فلسطين 

طاع المصرفي مجموعة بنك فلسطين، كال من أرقام بنك فلسطين إضافة إلى أرقام البنك اإلسالمي العربي، أحد شركاته التابعة في الق

المحلي

2018في " 0.19"انكماش التضخم بنسبة " فلسطين"

وقال الجهاز . على أساس سنوي2018خالل " بالمائة0.19سالب "السنوي في فلسطين بنسبة ( التضخم)انكمشت أسعار المستهلك 

1.04بالمائة في غزة، بينما ارتفع بنسبة 1.34سالب "المركزي لإلحصاء الفلسطيني في بيان، إن االنخفاض جاء مدفوعا بانكماش مقداره 

عة األقمشة يعود السبب الرئيس النكماش التضخم في فلسطين، إلى تراجع مجمو. بالمائة في الضفة الغربية0.41بالمائة في القدس، و

سالب "، وخدمات التعليم "بالمائة1.29سالب "، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ "بالمائة4.25سالب "والمالبس واألحذية بمقدار 

، إذ تشكل "بالمائة0.70سالب "وانخفضت أسعار السلع ضمن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار ". بالمائة1.07

بالمائة، 0.7من تباطؤ نموه االقتصادي إلى 2018وعانى االقتصاد الفلسطيني في . بالمائة من سلة المستهلك الفلسطيني35أهميتها النسبية 

.بالمائة1.5، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 2017بالمائة في 3.2مقارنة مع 

ماليين سهم10.9الصفقة على سهم البنك الوطني بقيمة حوالي 

مليون دوالر تقريبا نتيجة 18.7مليون سهم بقيمة اجمالية 11شهدت بورصة فلسطين جلسة تداول مرتفعة، يوم الثالثاء، بلغت حوالي 

بالمئة تقريبا في البنك بصفته 2.2إلى SIRAJ PALESTINE FUND I ,LTDصفقة تمت على سهم البنك الوطني ادت إلى انخفاض ملكية 

بالمئة من 97وأوضحت بيانات بورصة فلسطين أن السهم األكثر نشاطا كان البنك الوطني، مستحوذا على حوالي . عضو مجلس إدارة

ة وأضافت ان السيد سمير هالل محمد زريق بصفته عضو مجلس إدار. بالمئة1.19اجمالي قيمة التداوالت، كما شهد السهم ارتفاعا بحوالي 

ماليين سهم من 4.7ماليين سهم كما اشترت السيدة منال عادل رفعت زريق بصفتها زوجة عضو مجلس إدارة حوالي 6اشترى حوالي 

.أسهم البنك الوطني

لن نسمح ألي طرف بخدش سمعة البنوك الفلسطينية: المالية والنقد

ا ونائب رئيس سلطة عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة يوم الثالثاء اجتماعا هاماً بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشو

ي اقيمت عليهم رياض شحادة وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الواليات المتحدة االمريكية، مع رؤساء البنوك الثالثة الت. النقد د

ية في االعوام مؤخراً دعاوى امام المحاكم االمريكية من إسرائيليين يحملون الجنسية االمريكية بزعم تضررهم من ظروف االنتفاضة الثان

زير وأكد و". انهم ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه األضرار"، وحركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بزعم 2001-2003

ي او قانوني، المالية شكري بشارة ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا على ثقتهم ان االدعاءات الواردة في هذه القضايا ليس لها أي أساس واقع

.ءات على أكمل وجهوأكد الوزير شكري بشارة على ان الحكومة الفلسطينية لن تّدخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية لدحض هذه االدعا

"اإلسالمي الفلسطيني"عماد السعدي نائبا لمدير عام 

مصري رئيس وأشاد معالي ماهر ال. عين مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني السيد عماد السعدي في منصب نائب المدير العام للبنك

لقد تمكن األخ عماد "عاما مضيفا 11مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بالسعدي خالل فترة عمله في البنك والتي امتدت لما يزيد عن 

تطوير وإدارة شبكة السعدي أثناء توليه لمنصب مساعد المدير العام لشبكة التوزيع في البنك من تحقيق انجازات تشكر له فيما يتعلق ب

واعتبر ". البنك وتطورهالفروع والمكاتب التابعة للبنك والتي تعد أكبر شبكة مصرفية إسالمية في فلسطين وبشكل انعكس إيجابا على أداء

ثمار برأس المال المصري هذا التعيين دليال على الثقة الكبيرة التي يوليها المجلس للكفاءات داخل البنك وعلى اهتمامه بتطوير واالست

من هدف االستفادة البشري المميز، مؤكدا أنه تم االعتماد على الكوادر الداخلية للبنك في شغل المواقع المختلفة القيادية منها والتشغيلية ب

الخبرات المتراكمة 

.والمميزة داخل المؤسسة

نمو متواصل بالودائع والتسهيالت.. بنك القاهرة عمان في فلسطين

. رأس المال، نموه وتوسعه في السوق الفلسطينية، من بوابة الودائع والتسهيالت و(أردني مدرج ببوصة عمان)واصل بنك القاهرة عمان 

مليون 738.45لى وبحسب بيانات الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في فلسطين، نمت ودائع العمالء لدى بنك القاهرة عمان في فلسطين، إ

مليون دوالر حتى النصف األول من 712.1كان إجمالي ودائع العمالء لدى بنك القاهرة عمان، بلغ . 2018دوالر حتى النصف األول 

ماليين 506، إلى 2018كذلك، نمت محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة لبنك القاهرة عمان، حتى النصف األول . 2017العام السابق له 

وارتفعت حصة البنك من إجمالي تسهيالت القطاع المصرفي . 2017مليون دوالر في الفترة المقابلة من 430.1دوالر، ارتفاعا من 

.2017في الفترة المقابلة % 5.8مقارنة مع 2018في النصف األول % 6.31الفلسطيني إلى 

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.13نقطة أي بنسبة 28.84نقطة منخفضاً 2,516.81اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم 9,603.00درهم نفذت من خالل 559,285,093.73سهم بقيمة 460,389,172.00تداول بلغ خاللها حجم التداول 

%  1.478منخفضاً بنسبة 4.00درهم وأغلق على 104,063,864.96سهم بقيمة 26,075,048.00التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا 10,372,541.90سهم بقيمة 5,108,917.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق

.عن اغالق االسبوع السابق% 2.857درهم منخفضاً بنسبة 2.04واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


