
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%120              23

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.841.85-0.54%115,200         9,603

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.210.26-19.23%88293,671       68,031

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.971.951.03%95316,183       612,174(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.740.75-1.33%553,959       57,019العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.70.70.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.642.640.00%443              160
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%33,274         11,083
  بنك فلسطين

BOPUSD2.492.451.63%109265,524     652,879
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.155.150.00%0-            0
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.690.00%3691,516       85,472
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.521.520.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.142.15-0.47%2845,621         98,147
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.871.15%45,805         7,192
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.13.14-1.27%3686,716       263,220
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.061.89%5193,343     208,810
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.580.580.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.041.06-1.89%52,322         2,415
 التأمين الوطنية

NICUSD3.133.15-0.63%520,957       65,461
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.41.381.45%27,000         13,738
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.561.61-3.11%2231,376,134    2,183,407
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.654.67-0.43%171215,256     1,407,415
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.251.240.81%67150,642       188,078
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.041.021.96%2742,638       44,575
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.682.680.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.27-1.57%136              63
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.282.270.44%21,334         4,290
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.520.53-1.89%2159,750         43,889
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.941.940.00%39154,881     299,814
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.52.51-0.40%87,684         19,210
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%1812,828       23,086
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.62-3.23%1117,310       10,399
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.511.50.00%110              162
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.490.490.00%2849            416اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.041.05-0.95%110286,485     300,595لالتصاالت
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االسبوع
العملة % 0.38 نقطة منخفضاً بنسبة 567.80أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي عند مستوى  
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 0.38نقطة أي بنسبة 2.18نقطة منخفضاً 567.80أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

دوالر نفذت من خالل 6,680,827سهم بقيمة  3,716,991بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم   . الماضي

أغلق . شركة فقط14شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,138

عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم % 0.43دينار منخفضاً بنسبة 4.65سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  

دوالر 1.56هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة171دينار نفذت من خالل 1,407,415سهم بقيمة  215,256التداول   

2,183,407سهم بقيمة  1,376,134عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه    %% 3.11-منخفضاً بنسبة 

حيث بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي %1.63دوالر مرتفعاً بنسبة 2.49اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.  دوالر652,879سهم بقيمة 265,524حجم التداول عليه   

مليار دوالر إجمالي القروض االستهالكية في فلسطين1.3

مليار دوالر، حتى 1.358كشفت معطيات بيانات رسمية حديثة، أن القروض االستهالكية التي قدمتها البنوك لعمالئها، بلغت 

نية، أن إجمالي وجاء في تقرير التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية الصادر عن سلطة النقد الفلسطي. 2017نهاية الربع الثاني 

وأجرى االقتصادي . مليار دوالر7.5القروض بمختلف أنواعها بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري الجاري، نحو 

٪ من إجمالي 18مسحا، استناداً على بيانات سلطة النقد، جاء فيه أن حصة القروض االستهالكية من إجمالي القروض بلغت 

وعلى أساس سنوي، صعدت القروض . ٪ من إجمالي القروض المقدمة لألفراد والشركات22.4، و(بما فيها الحكومية)القروض 

، صعوداً من 2016خالل الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من % 11.2االستهالكية في فلسطين بنسبة 

مليار 1.366نزوالً من % 0.6وعلى أساس شهري، سجلت القروض االستهالكية تراجعاً بنسبة بلغت . مليار دوالر1.221

.دوالر في مايو أيار السابق له

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 5.5)حوالي 28/09–24/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 27.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(25.6)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (4.4)

ع فقد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبو. مليون دينار لالسبوع السابق(17.5)دينار مقارنة مع 

سهم أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األ. عقداً ( 11539)مليون سهم، نفذت من خالل ( 26.0)

ولدى مقارنة %(. 0.47)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2131.5)نقطة مقارنة مع ( 2121.5)إلغالق هذا األسبوع إلى 

(  38)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 156)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 80)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 1.89نقطة أي بنسبة 68.55نقطة منخفضاً 3,563.99اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

11,437درهم نفذت من خالل  1,009,566,148سهم بقيمة   612,031,069جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عقد 

8.490درهم وأغلق على   292,237,041سهم بقيمة  34,202,165صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  

سهم بقيمة   8,018,776اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها   . عن االغالق السابق%( 3.523)منخفضاً بنسبة 

. عن االغالق السابق %(1.706)منخفضاً بنسبة  2.880درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  23,143,921.050

(ARTC)أرابتك القابضة 

196قيمة عن فوز شركة الهدف لإلنشاءات الهندسية التابعة لها بالكامل، بمشروع جديد ب" أرابتك القابضة"كشفت مجموعة 

.  ار العقاريةوأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق، اليوم الثالثاء، أن المشروع الجديد تمتلكه شركة إعم.مليون درهم 

ويري دبي داون ستقوم بتنفيذ أعمال العقد الرئيسي للمرحلة األول من المشروع التط" الهدف"وقالت الشركة أن شركتها التابعة 

ي تبلغ قيمتهما فازت بمشروعين في منتصف أغسطس الماض" الهدف لإلنشاءات الهندسية"يذكر أن الشركة التابعة . تاون فورته

وكشفت . مليون درهم289الهدف لإلنشاءات أيضا في يوليو الماضي بأربعة مشاريع تبلغ قيمتها "كما فازت . مليون درهم3.2

عام مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من40.8أرابتك عن تحولها للربحية وتحقيق 

2016.

(GFH)مجموعة جي إف إتش 

يت ودبي والبحرين، أكدت وكالة كابيتال إنتليجانس، للتصنيف االئتماني تصنيفها  لمجموعة جي إف إتش المدرجة ببورصات الكو

.مع نظرة مستقبلية مستقرة" B"وقصير األجل عند " BB"طويل األجل عند 

ال عن تحسن السيولة وقالت الوكالة  إن تقييمها مدعوم بنجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته األخيرة للتحول إلى مجموعة مالية، فض

.  2017عام وانخفاض الديون والرافعة المالية، وزيادة الربحية على كل من مستويات التشغيل والصافي في النصف األول من

على االستثمارات المدرة للدخل واالستحواذ المخطط له على أصول الخدمات GFHوتوقعت كابيتال إنتليجانس أن يؤدي تركيز 

.المالية ومخارج القيمة المتراكمة إلى تقليل تقلب األرباح في المستقبل


