
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%422              26

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.618.20%1224,350       20,816

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.831.81.67%68,156         14,863

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.30.33-9.09%61271,126       79,259

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.91.90.00%46415,506       788,501(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.75-2.67%14,335         4,463العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.710.74-4.05%4101,800     101,944
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.552.550.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.472.49-0.80%4858,366       144,567
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.155.2-0.96%1250            1,288
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.660.634.76%1437,500       33,625
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.521.520.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.212.25-1.78%2359,761         133,222
 سجاير القدس

JCCJOD0.890.890.00%624,382       30,576
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.592.551.57%2560,114       153,991
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.410.410.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.070.93%16,278         6,780
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.021.03-0.97%1210            214
 التأمين الوطنية

NICUSD3.073.15-2.54%141,433         4,399
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.621.591.89%2051,883,810    3,001,860
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.714.710.00%4457,204       379,238
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.191.2-0.83%3836,849         43,859
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%1500            1,800
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.991-1.00%31159,967     159,332
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.332.224.95%13                7
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.250.00%12,000         6,347
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.530.530.00%25106,783       79,472
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.881.9-1.05%3646,700       86,384
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.592.62-1.15%2425,767       65,722
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%1332,070       57,726
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.680.5915.25%2145,232       28,168
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.811.61.72%2100            1,657
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.490.490.00%8538            264اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.990.990.00%4276,619       75,473لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة
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عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.01نقطة أي بنسبة 0.04نقطة منخفضاً 566.11أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة759دوالر نفذت من خالل . 5,505,843سهم بقيمة  3,547,731لألسبوع المنصرم  

دينار دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، حيث 4.71أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  . شركة فقط12بينما انخفضت أسعار إغالق 

%  1.89دوالر مرتفعاً بنسبة 1.62هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة44دينار نفذت من خالل 379,238.02سهم بقيمة  57,204بلغ حجم التداول 

2.47اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر3,001,860سهم بقيمة  1,883,810عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  

.  دوالر144,567سهم بقيمة 58,366حيث بلغ حجم التداول عليه  . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.80دوالر منخفضاً بنسبة 

مليار دوالر11.379بالمئة إلى 11.5نمو ودائع العمالء بالبنوك 

في المئة على أساس سنوي خالل حزيران 11.5نمت ودائع العمالء للقطاعين الخاص والعام في البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 

مليار دوالر بعدما كان قرابة 11.379وأظهرت بيانات سلطة النقد، حيث أن اجمالي ودائع العمالء بلغ حوالي .في المئة على أساس شهري1.7وبارتفاع نسبته 

وأظهرت البيانات أن ودائع القطاع الخاص .مليار دوالر مقارنة بشهر أيار11.247مليار دوالر في حزيران من العام العام الماضي بينما بلغ نحو 10.203

مليار 10.249وتوزعت الودائع بين المقيمين بقرابة .في المئة11.4مليار دوالر قبل عام بارتفاع نسبته 9.524مليار دوالر بعدما كانت 10.613بلغت حوالي 

مليون دوالر في حزيران الماضي 678.6مليون دوالر بعدما كان 766.1فيما بلغت ودائع القطاع العام .مليون دوالر365دوالر وودائع غير المقيمن بنحو 

وزارة المالية )مليون دوالر والحكومة المركزية 146.1وتوزعت ودائع القطاع العام بين المؤسسات العامة والسلطات المحلية .في المئة12.9بزيادة مقدارها 

.مليون دوالر620( والتخطيط

%17.5نمو نسبته .. مليارات دوالر في حزيران6القروض تتجاوز 

محتلة للعمالء بنسبة المقدمة من المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية ال( القروض، الجاري مدين، التمويل التأجيري)ارتفع إجمالي التسهيالت االئتمانية 

.في المئة خالل حزيران مقارنة بذات الشهر قبل عام14

مليار 6.321مليار دوالر مقارنة مع حوالي 7.202وأظهرت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي التسهيالت بلغ قرابة 

مليار دوالر بعدما كانت قرابة 6.039في المئة لتصل إلى 83.8واستحوذت القروض على الحصة األكبر من مجموع التسهيالت مشكلة ما نسبته .دوالر

مليون دوالر مقارنة 34مليون دوالر بعدما كان 49.4في المئة إلى 45فيما ارتفع التمويل التأجيري بنسبة .في المئة17.5مليار دوالر بارتفاع نسبته 5.139

.مليار دوالر قبل عام1.149مليار دوالر بعدما كان قرابة 1.113في المئة إلى حوالي 3بينما انخفض الجاري مدين بنسبة .بذات الشهر قبل عام

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق (6.4)مليون دينار مقارنة مع ( 8.4)حوالي 30/08–27/08بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لالسبوع السابق( 32.2)مليون دينار مقارنة مع ( 33.7)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(31.1)وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع  .عقداً ( 12,236)مليون سهم، نفذت من خالل ( 26.0)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى %. 2.45نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2,105.7)نقطة مقارنة مع ( 2,157.3)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً ( 71)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 150)مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 49)في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.36نقطة أي بنسبة 13.06نقطة مرتفعا  3,637.55اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 8,102درهم نفذت من خالل 685,375,366.82سهم بقيمة  419,309,694حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد . عن االغالق السابق.% 0.352منخفضا بنسبة 8.50درهم وأغلق على 60,857,780,497سهم بقيمة 232,503,321.09

% .2.14منخفضاً بنسبة 3.20درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 22,678,997.58سهم بقيمة 073,649, 7بلغ حجم التداول عليها 

(DIC)دبي لالستثمار 

(.  مليون دوالر أمريكي27.2)مليون درهم ما يعادل 100أعلنت شركة اإلمارات للزجاج التابعة لشركة دبي لالستثمار عن فوزها بعقود لمشاريع بقيمة 

حيث فازت.مليون درهم في دولة اإلمارات والكويت والسعودية، والباقي في عدد من الدول اآلسيوية50وأوضحت الشركة أن تلك العقود تنقسم لعقود بقيمة 

، "تيارا يونايتد"، واليحر وبرج "ياس ويست1017"الشركة بعقود لتوريد الزجاج لفلل أكويا، وفلل ند الشبا، وفلل دبي هيلز، وفلل عود المطينة، ومشاريع 

.، وبرج الحبتور وممشى السعديات، ومجمع أدنوك، وفندق منازل ترحاب، وعجمان سيتي سنتر وغيرها من المشاريع"ذا سكاي"وأجنحة 

 (EMAAR)إعمار العقارية  
.بمنطقة خور دبي" ايكون بي17"كشفت مصادر عن اعتزام شركة إعمار العقارية  إنشاء برج 

يضم عشرات الوحدات " ايكون بي17"حيث أن .2020وتسليمه في النصف الثاني من 2018ويتوقع بدء األعمال اإلنشائية في البرج في النصف الثاني من 

سية عقود وتحول المشروع الجديد إلى ورشة عمل كبرى بعدما زادت إعمار من إيقاع تر.في خور دبي،" إعمار"ويعد البرج الحادي عشر لـ. السكنية الفاخرة

".18كريك سايد "البناء على شركات المقاوالت، وكان أحدثها منح مجموعة النابودة لإلنشاءات عقد تشييد برجي 

(GFH)جي إف إتش 
للمجموعة، بلية اوضحت مجموعة جي إف إتش المالية  إنها لم تحصل على أي موافقات نهائية من الجهات الرقابية والتنظيمية بخصوص توزيع األرباح المستق

، سياسة توزيع األرباح المستقبلية، 2017أغسطس 13وأوضحت المجموعة أن مجلس إدارتها ناقش خالل اجتماعه المنعقد يوم .واألرباح االعتيادية للمساهمين

ول من العام، وذلك حيث  إن تلك المناقشة كانت بناًء على النتائج المالية الجيدة للمجموعة في النصف األ.واألرباح غير االعتيادية للمساهمين بشكل مبدئي

شريطة الحصول على التوجيهات والموافقات الرقابية في هذا الشأن

(ARTC)أرابتك القابضة  
كأعلى % 5.1أكبر شركة مقاوالت في إمارة دبي، ارتفاع  هامش الربح االجمالي للشركة إلى " أرابتك القابضة"لشركة 2017أظهرت قوائم  الربع الثاني 

وساهمت المصاريف %.11خالل نفس الفترة من العام السابق، نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بنحو % 0.2، مقارنة بـ 2014هامش ربح منذ الربع الثالث 

مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث % 121، في ارتفاع  صافي األرباح خالل الربع الحالي بنسبة %53العمومية اإلدارية التي انخفضت بنسبة 

.مليون درهم خالل نفس الفترة من العام الماضي155مليون درهم مقابل 73.6بلغت المصاريف العمومية واالدارية 


