
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.191.190.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.81.81-0.55%1323,207       42,564

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.283.57%2638,059         10,990

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.961.931.55%52190,674       367,104(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.75-2.67%11,654         1,703العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.670.670.00%02,000         1,890
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.512.52-0.40%1400            1,416
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%21,333         4,512
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.51-0.80%5773,188       182,853
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.085.1-0.39%1500            2,540
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.690.00%53131,787     129,684
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.61.60.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.162.150.47%1210,842         23,091
 سجاير القدس

JCCJOD0.910.91.11%39,043         11,388
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.023.03-0.33%718,738       56,248
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.372.70%17                3
  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

NCIUSD1.051.050.00%1500            525
 التأمين الوطنية

NICUSD3.23.20.00%1292,214       298,713
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.591.552.58%2111,140,916    1,785,996
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.644.620.43%8536,784       239,789
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.351.36-0.74%4766,266         89,318
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.65-1.37%1424,521       89,100
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.11.090.92%93,927         4,294
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.82.80.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.271.251.60%23,309         5,883
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.32.261.77%2875            2,803
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.510.52-1.92%4459,928         43,673
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.961.960.00%2648,300       94,053
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.452.5-2.00%74,534         10,921
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.83-1.64%18210,120     378,216
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%112,302       55,359
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.660.651.54%94545,461     722,536
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.611.60.00%04                65
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.470.470.00%3432            203اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.161.25-7.20%360698,775     886,193لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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االسبوع
العملة %0.49 نقطة منخفضاً بنسبة 575.07أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.47نقطة أي بنسبة  2.71نقطة منخفضاً  575.07أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات  بينما انخفضت 11وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,084دوالر نفذت من خالل 4,910,466سهم بقيمة  3,041,101المنصرم 

عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول % 0.43دينار مرتفعا بنسبة 4.64أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط12أسعار إغالق 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد % 2.58دوالر مرتفعا بنسبة 1.59هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة85دينار نفذت من خالل 239,789سهم بقيمة 36,784

عن إغالق % 0.80دوالر منخفضاً بنسبة 2.49اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,785,996سهم بقيمة  1,140,916بلغ حجم التداول عليه  

.  دوالر4,512سهم بقيمة 73,188حيث بلغ حجم التداول عليه   . األسبوع الماضي 

:مصرف الصفا اإلسالمي يفتتح فرعه األول في مدينة الخليل   

ريعة اإلسالمية للجمهور لشم اافتتح مصرف الصفا اإلسالمي البنك األحدث في فلسطين، فرعه األول في مدينة الخليل، و بدا  بتقديم خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكا

ف الصفا للتوسع في مختلف ويأتي افتتاح هذا الفرع في مدينة الخليل تطبيقاً لرؤية وخطة مصر". مصرف الصفا"في محافظة الخليل، وذلك في بداية العام الثاني لتأسيس 

ي برنامج جود ويقدم مصرف الصفا اإلسالم.محافظات الوطن لضمان تقديم الخدمات المصرفية المتطورة والمتكاملة وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية لكافة القطاعات

تثمرين في حساب ودعين والمسالملحسابات التوفير والذي يهدف إلى مساعدة العمالء والمواطنين في ادخار أموالهم وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وإمكانية فوز 

ألف شيكل في نهاية العام الحالي، باإلضافة إلى حصول المودعين على أرباح 100آالف شيكل، إضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 10بجوائز أسبوعية قيمتها " جود"

لودائع في مصرف وكان مصرف الصفا قد أعلن مؤخراً تنفيذه ألول توزيع ألرباح حسابات ا. سنوية من خالل استثمارات متنوعة تحتكم إلى ضوابط الشريعة اإلسالمية

الصفا وبنسب أرباح منافسة للسوق المصرفي اإلسالمي في فلسطين

:في تسعة شهور% 18أرباح بنك االستثمار الفلسطيني تصعد 

طين، وبحسب إفصاح البنك لبورصة فلس. على أساس سنوي، خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري% 18.2صعد صافي أرباح بنك االستثمار الفلسطيني، بنسبة 

وقبل خصم . مليون دوالر في الفترة المقابلة2.35مليون دوالر، مقارنة مع 2.78بلغ صافي ربح البنك بعد الضرائب خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري، 

نوك بنك االستثمار الفلسطيني، هو أحد الب. مليون دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي3.670مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 4.328الضرائب، بلغ ربح البنك 

وأظهرت البيانات . مليون دوالر في الفترة المناظرة59مليون دوالر، مقارنة مع 68المحلية العاملة في فلسطين، يبلغ إجمالي رأس ماله حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 

أما إجمالي . مليون دوالر في الفترة المقابلة11.9مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 14أن إجمالي الدخل المتحقق خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري للبنك، بلغ 

.مليون دوالر في الفترة المقابلة8.221مليون دوالر، مقارنة مع 9.732المصروفات، فقد بلغت خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري، 

.مليون دوالر في الفترة المقابلة8.764مليون دوالر، مقارنة مع 9.741كان البنك سجل صافي إيرادات فوائد خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري، بقيمة 

في الربع الثالث% 46ترتفع " أيبك"أرباح 

. ، على أساس سنوي%45.71، نمو أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة (APIC)أظهرت البيانات المالية غير المدققة للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

.مليون دوالر أرباح الربع الثالث من العام الماضي، وفقاً للبيانات المالية3.15مليون دوالر في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 4.59وبلغت أرباح الشركة 

أشهر من 9مليون دوالر في 9.43مقارنة بأرباح قيمتها , مليون دوالر12.46لتصل إلى , %32.13أشهر من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة 9وعلى مستوى 

مليون 433.87مقابل , أشهر من العام الجاري9مليون دوالر في 500.65لتصل إلى , %15.39وأشارت النتائج لنمو مبيعات الشركة اإلجمالية بنسبة . العام الماضي

مليون دوالر مقابل 7.87، لتصل إلى %25.32وكانت الشركة حققت نمًوا في أرباحها في النصف األول من العام الجاري بنسبة . 2016أشهر من عام 9دوالر في 

.مليون دوالر أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي6.28

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة (5.4)مليون دينار مقارنة مع ( 4.8)حوالي 26/10–22/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة . مليون دينار لالسبوع السابق(27.0)مليون دينار مقارنة مع ( 24.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(11.1)إنخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار  .عقداً ( 11150)مليون سهم، نفذت من خالل ( 26.2)التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

وعلى الصعيد القطاعي فقد إنخفض الرقم %(. 0.03)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2102.9)نقطة مقارنة مع ( 2102.3)األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

. (%1.07)و إنخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة , %( 1.67)و إرتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة , %( 0.17)القياسي اللقطاع المالي بنسبة 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.59نقطة أي بنسبة 21.67نقطة منخفضا  3651.10اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

سهم 42,849,907صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 21,897درهم نفذت من خالل 2,363,188,631سهم بقيمة  1,619,582,795التداول 

سهم 18,465275اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها  . عن  االغالق السابق% 3.20منخفضا بنسبة 8.47درهم وأغلق على 363,739,794بقيمة 

% .1.007منخفضا  بنسبة  2.95درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  55,733,865بقيمة  

(EMMAR)اعمار العقارية 

من أسهمها لالكتتاب العام، % 30وافقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية على تحويل شركة إعمار للتطوير إلى شركة مساهمة عامة، وطرح نسبة قد تصل إلى 

المتحدة، ووافقت العمومية على تحويل بعض أصول نشاط التطوير العقاري الخاص بالشركة داخل دولة اإلمارات العربية. وذلك خالل اجتماعها المنعقد أمس بدبي

طوات الالزمة كما وافقت العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة اإلجراءات والخ. والمدرجة في القائمة المرفقة مع دعوة االجتماع إلى إعمار للتطوير

.لتنفيذ القرارات المذكورة أعاله طبقاً لألصول ووفقاً ألحكام قانون الشركات

(GFH)جي إف إتش

، أنه يتوقع أن يتم إدراج أسهم المصرف  في سوق "المصرف الخليجي التجاري"من أسهم % 55قال الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية والتي تمتلك 

.دبي قبل نهاية العام الحالي

بعد الحصول إلى أنه يتم العمل في الوقت الراهن على استيفاء جميع اإلجراءات الالزمة لإلدراج في السوق، وذلك" البيان االقتصادي"حسبما أوردت صحيفة –وأشار 

.على موافقة هيئة األوراق المالية

المستثمرين لتنويع أماموبين القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي أن اإلدراج المزدوج سيسهم في استكمال استراتيجية التوسع للمصرف وسيفتح الباب

.الفرص االستثمارية، واالستفادة من السيولة الكبيرة المتاحة في سوق دبي


