
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.631.65-1.21%339,123         64,330

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.40.40.00%19433,475         169,870

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.283.50%1500                4,584

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.292.3-0.43%1062,427           143,038(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

AZIZAJOD2.62.523.17%165                238
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.382.380.00%4488,948         209,998
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.085.2-2.31%539,341         204,468
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.710.71.43%47,000           6,925
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.931.930.00%1513              990
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.871.88-0.53%386,980           162,578
 سجاير القدس

JCCJOD0.750.750.00%54,823           5,129
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.053.06-0.33%410,262         31,395
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.052.050.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.810.810.00%115,864         18,124والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.0616.00%57,137           7,193
 التأمين الوطنية

NICUSD3.643.484.60%212,810         44,598
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.71.70.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.29-0.78%53527,665         673,694
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.284.31-0.70%7956,757         344,969
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.35-1.48%68175,793         233,199
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.321.31.54%22410,314       541,766
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.783.614.71%3220              802
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.40.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.622.54.80%23,220           11,357
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.460.452.22%38338,037         210,214
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.781.780.00%1011,940         20,878
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.092.090.00%0-              0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.222.24-0.89%33,000           6,660
البنك الوطني

TNBUSD1.651.7-2.94%1525,954         43,323
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.553.51.43%21,000           3,505
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.61-1.64%5306,359       183,840
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%110                203
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.40.40.00%33,857           1,543
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.840.85-1.18%2943,646         36,664لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.66نقطة أي بنسبة 3.51نقطة منخفضاً 529.20أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

10وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات. صفقة441دوالر نفذت من خالل3,386,075بقيمة 2,717,040اإلجمالي لألسبوع المنصرم 
عن اغالق % 0.70دينار منخفضا بنسبة 4.28أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط12شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 

1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة79دينار نفذت من خالل 344,969سهم بقيمة 56,757االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر673,694سهم بقيمة 527,665عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 0.78دوالر منخفضا بنسبة 

.دوالر209,998سهم بقيمة 88,948حيث بلغ حجم التداول عليه . دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.38فلسطين، فقد اغلق على 

ويتوقع استقرار أرباح الربع الثالث.. هدمي يؤكد قوة األداء المالي لبنك القدس 

من النتائج ب عن رضاه قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي إن صافي أرباح البنك للربع الثالث من العام الجاري لن تشهد تغيرا كبيرا لكنه أعر

صاد بوابة اقت"وأوضح هدمي في مقابلة خاص لـ . نظرا للتحسن الذي طرأ على إدارة الموجودات والمطلوبات ونمو الفوائد واإليرادات2018النصفية 

بالمئة يعود إلى مجموعة عوامل أثرت على القطاع المصرفي بأكمله هذا العام، 17بنسبة 2018أن تراجع صافي أرباح البنك للنصف األول " فلسطين

وأضاف أن من . من الطاقة التشغيلية لبنك القدس في غزة% 40تدهور الوضع االقتصادي في قطاع غزة بسبب انخفاض الرواتب حيث يتواجد : أهمها
ل والقيمة كان هناك مرسوما رئاسيا بإعفاء الشركات والبنوك في المحافظات الجنوبية من ضريبتي الدخ"العوامل التي ساهمت في خفض األرباح 

تيجة لكن هدمي أكد في الوقت ذاته على قوة أداء البنك للنصف األول ن". يلزم البنوك والشركات بدفعها2017المضافة، لكن صدر مرسوما في منتصف 

.تحسن إدارة الموجودات والمطلوبات وتحسن كفاءة األداء، وهو ما انعكس على إجمالي الدخل وزيادة نمو الفوائد والعموالت

مليار دوالر خالل آب12.2ودائع العمالء بالمصارف ترتفع بدعم من القطاع الخاص إلى 

.  بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي6.7ارتفعت ودائع العمالء في المصارف العاملة في فلسطين للقطاعين العام والخاص خالل آب بنسبة 
مليار 11.42مليار دوالر مقارنة مع نحو 12.2، اطلع عليها بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي الودائع بلغ قرابة "سلطة النقد الفلسطينية"وأظهرت بيانات 

بالمئة مقارنة بشهر آب من العام 7.7مليار دوالر بارتفاع مقدراه 11.5وأوضحت البيانات أن  ودائع القطاع الخاص بلغت حوالي . دوالر قبل عام

وجاء االنخفاض في القطاع العام نتيجة هبوط ودائع وزارة . بالمئة8.9مليون دوالر بانخفاض مقداره 640.8بينما بلغت ودائع القطاع العام . الماضي

.مليون دوالر499.8بالمئة إلى 19المالية والتخطيط في المصارف بنسبة 

هيئة سوق رأس المال تختتم فعاليات أسبوع المستثمر العالمي

نظمة الدولية ل الماختتمت هيئة سوق رأس المال اليوم االحد  فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين، وهي مبادرة دولية تم تنظيمها واطالقها من قب

استهدفت الحملة شرائح مختلفة من مكونات . 2014والتي تتمتع الهيئة بعضويتها الكاملة منذ العام ” “IOSCOللهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو

طالبا وطالبة من طلبة صفوف العاشر والحادي عشر فرع ريادة االعمال من 500المجتمع الفلسطيني تحديداً فئة الشباب، حيث تم استقبال ما يزيد عن 

ية والتعليم لتربمحافظات رام هللا والبيرة وغزة وبيت لحم ونابلس وجنين في مقرات الهيئة والبورصة وشركات األوراق المالية وذلك بالتعاون مع وزارة ا
ة فلسطين، كما تم صورالعالي وتم خالل هذه اللقاءات تعريف الطلبة بأهمية قطاع األوراق المالية الفلسطيني وآلية االستثمار باألوراق المالية المدرجة في ب

.تخصيص النشرة اإلذاعية المدرسية ليوم واحد بمحافظات الوطن للحديث عن فعالية أسبوع المستثمر

التحاد البورصات العالمي والمؤتمر العاشر التحاد عالقات المستثمرين الشرق األوسط58بورصة فلسطين تشارك في االجتماع السنوي 

التحاد البورصات 58شاركت بورصة فلسطين ممثلة برئيسها التنفيذي السيد أحمد عويضه ومدير العالقات العامة السيد محمد خريم في االجتماع السنوي 

، وقد حضر االجتماع ممثلين عن مختلف البورصات األعضاء 04/10/2018-02الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا خالل الفترة من ( WFE)العالمي 

واجتماع مجلس اإلدارة  وشهد اليوم الثاني اجتماع ”Working Committee“في االتحاد، وتخلل االجتماع السنوي في اليوم األول انعقاد الهيئة العاملة 

2019ة العام نوازالهيئة العامة حيث تم انتخاب رئيسا جديدا لالتحاد وأعضاء مجلس إدارة جدد، كما تم المصادقة على البيانات المالية لالتحاد واعتماد م
عضوا، وتم خالل اليومين الثاني 70هذا باإلضافة إلى مصادقة الهيئة العامة على منح العضوية الكاملة لستة أعضاء جدد ليصبح مجموع األعضاء 

بل جلسة حوارية تم خاللها االستماع إلى العديد من المتحدثين ومناقشة عدة أوراق عمل حول ابرز القضايا الخاصة بمستق13والثالث المشاركة في 

.األسواق المالية

2017عجز ميزان التجارة الفلسطينية بأعلى مستوى تاريخي في 

واستند المسح . ، ألعلى مستوى تاريخي له على اإلطالق2017أظهر مسح لالقتصادي، أن عجز ميزان التجارة الخارجية لفلسطين مع العالم، وصل في 
الفرق بين قيمة )لخارج وبلغ عجز التجارة الفلسطينية مع ا. على بيانات التجارة الخارجية الفلسطينية التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مليارات دوالر، 5.853، نحو 2017وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج في . مليارات دوالر4.788، نحو 2017في ( الصادرات والواردات

ر أمريكي، خالل كذلك، صعدت الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، ألعلى مستوى تاريخي، إلى مليار دوال. وهو كذلك أعلى مستوى تاريخي في فلسطين

.2017العام الماضي 

بالمئة9.9نمو نسبته .. مليار دوالر حتى آب6.8المصارف تقدم قروضا للعمالء بقيمة 

ارف للعمالء خالل آب المقدمة من المص( القروض، الجاري مدين، التأجير التمويلي)ارتفاع التسهيالت االئتمانية " سلطة النقد الفلسطينية"أظهرت بيانات 

مليار 7.568مليار دوالر بعدما كان نحو 8.251وأوضحت البيانات،، أن إجمالي التسهيالت قرابة . بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي9بنسبة 

بالمئة 3.8وارتفع الجاري مدين بنسبة . بالمئة9.9مليار دوالر بارتفاع مقداره 6.827وأوضحت البيانات أن تسهيالت القروض قرابة . دوالر قبل عام

.بالمئة31.5مليون دوالر بارتفاع مقداه 71فيما بلغ التأجير التمويلي . مليار دوالر1.353إلى نحو 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع (5.0)مليون دينار مقارنة مع ( 8.7)حوالي 11/10–07/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار لألسبوع (24.8)مليون دينار مقارنة مع ( 43.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(75.5)السابق وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات . عقداً ( 12807)مليون سهم، نفذت من خالل ( 32.1)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق
نقطة لألسبوع السابق بانخفاض ( 1980.5)نقطة مقارنة مع ( 1965.9)األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 140)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.74)نسبته 

.شركة( 67)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 48)

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.30نقطة أي بنسبة 36.39نقطة منخفضا 2,755.32اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة 11,308.00درهم نفذت من خالل 870,436,025.21سهم بقيمة 958,193,677.00خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . دون تغير عن االغالق السابق4.88درهم وأغلق على 76,937,090سهم بقيمة 15,726,879اعمار العقارية 

عن % 5.319درهم منخفضا بنسبة 1.78درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 19,234,422.07سهم بقيمة 10,458,234.00التداول عليها 

.اغالق االسبوع السابق

(GFH)مجموعة جي أف اتش المالية  

ها بخصوص العرض الذي تلقته لبيع محفظت" مصرف البحرين المركزي"أنها حصلت على موافقة مشروطة من " جي أف أتش"أعلنت مجموعة 

مليون دوالر، بينما تستند 380مليون دوالر إلى 250وقالت إن قيمة العرض الذي تلقته يصل إلى مليار دوالر، بدفعة مقدمة تتراوح بين . العقارية

بي المالي، أن وأضافت المجموعة في بيان لها على سوق د. الدفعات المتبقية إلى شروط التطوير المشتركة والممتدة على مدى السنوات الخمس المقبلة

و الماضي أنها تلقت قد أعلنت في شهر ماي" جي أف أتش"وحسب البيانات المتوفرة كانت مجموعة . العرض سيخضع لموافقة المساهمين قبل تنفيذ الصفقة

.بيةعرًضا لبيع محفظتها العقارية بالكامل، مضيفةَ أن العرض قيد الدراسة وسيكون خاضًعا لموافقة مجلس إدارة المجموعة والجهات الرقا


