
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.260.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.540.540.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.631.630.00%1818,793         30,653

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.40.40.00%1840,646           15,918

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.282.29-0.44%71113,987         258,993(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

AZIZAJOD2.62.60.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.372.38-0.42%5565,050         153,062
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.295.084.13%1011,700         59,491
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.710.710.00%42,166           2,169
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.931.930.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.841.87-1.60%28122,475         222,029
 سجاير القدس

JCCJOD0.750.750.00%2184              195
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.013.05-1.31%69,119           27,476
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.952.05-4.88%1794              1,548
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.810.810.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.031.06-2.83%77,930           8,038
 التأمين الوطنية

NICUSD3.443.64-5.49%33,571           12,489
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.71.70.00%1918              2,201
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.271.28-0.78%3564,865           81,991
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.324.280.93%7455,714         337,705
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.330.75%7085,149           112,668
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.31.32-1.52%11,460           1,898
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.783.780.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.40.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.652.621.15%130                112
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.450.46-2.17%1624,130           15,174
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.781.780.00%657,100         98,265
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD1.992.09-4.78%4700,884       1,464,759
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.122.22-4.50%44,000           8,480
البنك الوطني

TNBUSD1.641.65-0.61%1511,413         18,671
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.553.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.610.61.67%74,223           2,498
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.414.40.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.40.40.00%4786              314
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.820.84-2.38%3456,744         46,326لالتصاالت
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 اغالق

االسبوع
العملة 2018بدء الشركات المدرجة باإلفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.27نقطة أي بنسبة 1.41نقطة منخفضاً 527.79أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة495دوالر نفذت من خالل2,983,122بقيمة 1,463,831اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار مرتفعاً بنسبة 4.32أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط14شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 5اغالقات

هذا واغلق سهم . صفقة74دينار نفذت من خالل 337,705سهم بقيمة 55,714عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 0.93%

81,991سهم بقيمة 64,865عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 0.78دوالر منخفضا بنسبة 1.27باديكو على سعر 

حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.42دوالر مرتفعاً بنسبة 2.37اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر

.دوالر153,062سهم بقيمة 65,050

(APC)شركة العربية لصناعة الدهانات

، وذلك عمالً بأحكام نظام 2018أفصحت شركة العربية لصناعة الدهانات عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة للشهور التسعة األولى للعام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد 2018\09\30و تشير بيانات العربية لصناعة الدهانات عن فترة الشهور التسعة المنتهية في .اإلفصاح الساري

2017دينار أردني للفترة نفسها من العام 995,631مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دينار أردني445,657الضريبة قد بلغت 

دينار أردني في نهاية العام 6,398,498دينار أردني بعد أن كان 6,064,413أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 55.24بإنخفاض بلغت نسبته 

2017دينار أردني نهاية العام 1,862,796دينار أردني بعد أن كان 1,892,290وبلغ مجموع المطلوبات %. 5.22بإنخفاض بلغت نسبته 2017

دينار أردني في نهاية العام 4,535,702دينار أردني بعد أن كان 4,172,123أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 1.58بإرتفاع بلغت نسبته 

%.8.02بإنخفاض بلغت نسبته 2017

(  PEC)شركة الفلسطينية للكهرباء

، وذلك عمالً بأحكام نظام 2018أفصحت شركة الفلسطينية للكهرباء عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة والموحدة للشهور التسعة األولى للعام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 2018\09\30و تشير بيانات الفلسطينية للكهرباء عن فترة الشهور التسعة المنتهية في . اإلفصاح الساري

2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 6,346,875مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي9,022,983قد بلغت 

دوالر أمريكي في نهاية 99,924,271دوالر أمريكي بعد أن كان 102,855,571أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 42.16بإرتفاع بلغت نسبته 

دوالر أمريكي نهاية 12,278,274دوالر أمريكي بعد أن كان 12,186,591وبلغ مجموع المطلوبات %. 2.93بإرتفاع بلغت نسبته 2017العام 

دوالر 87,645,997دوالر أمريكي بعد أن كان 90,668,980أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 0.74بإنخفاض بلغت نسبته 2017العام 

%.3.45بإرتفاع بلغت نسبته 2017أمريكي في نهاية العام 

إلنشاء مصنع أعالف" فلسطين لالستثمار الصناعي"و" صندوق االستثمار"اتفاقية بين 

ألعالف في ، اتفاقية إلنشاء مصنع ل“باديكو القابضة "وقع صندوق االستثمار وشركة فلسطين لالستثمار الصناعي، إحدى شركات مجموعة 

ارية ، الذراع االستثم"شراكات"ووقع االتفاقية نسيم نور مدير عام شركة . مليون دوالر مناصفة بين الطرفين13الخليل، بكلفة مقدرة بنحو 

يس مجلس ادارة للصندوق في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعن فلسطين لالستثمار الصناعي مديرها العام عبد الحكيم الفقهاء، بحضور رئ

الصناعي الصندوق محمد مصطفى، ووزيري الزراعة سفيان سلطان، واالقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس مجلس إدارة فلسطين لالستثمار

وسيقام المصنع في  .نضال السختيان، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية خليل رزق، ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل

من احتياجات السوق % 20ألف طن سنويا، تشكل 175منطقة ترقوميا الصناعية الجديدة، شمال غرب الخليل، وسيبدأ بطاقة إنتاجية تصل 

350مليون دوالر، ليتضاعف انتاج المصنع الى 350ألف طن سنويا، بقيمة إجمالي تقترب من 820الفلسطينية، في المرحلة االولى، البالغة نحو 

.ألف طن20ألف طن سنويا في مرحلة الحقة، اضافة الى انشاء صوامع لتخزين الحبوب بطاقة تخزينية تصل 

"اكسبرتس"بالمئة من أسهم 35بنك القدس يستحوذ على 

. ي فلسطينبالمئة من أسهم شركة اكسبرتس الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة بتكنلوجيا المعلومات ف35أعلن بنك القدس عن صفقة استحواذ بنسبة 

بالمئة من أسهم الشركة 35جاء ذلك خالل توقيع مذكرة تفاهم تضمنت اتفاق الطرفين على دخول بنك القدس كشريك استراتيجي عبر استحواذه على 

هذه الشراكة إلى وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي خالل التوقيع، يسعى البنك من خالل. ما يؤدي إلى رفع رأس المال العام للشركة

مر ي فلسطين، األإنتاج أذرع استثمارية في القطاعات الحيوية التي تمتلك قدرة كاملة على النمو، كما يسعى إلى تعزيز وترسيخ موقعه القيادي ف

.الذي يعود إلى دعم و تفعيل أداء االقتصاد عموماً 

بثمانية ماليين شيقل" صندوق التعويضات"ونطالب .. ستواصل التحسن" ترست"نتائج الربع الثالث لـ: الشنطي

حفظة التأمين عمودياً العالمية للتأمين أنور الشنطي إن قطاع التأمين يشهد نمواً، وأن الشركة تسعى لزيادة م" ترست"قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 

مليون دوالر، 1.2ة بمبلغ وأكد الشنطي أن ما يتعلق بمطلوبات صندوق التعويضات للشرك. وأفقياً، مؤكداً على استمرار تحقيق األرباح للربع الثالث

وبشأن االتفاق ما بين شركات . ماليين شيقل8بـ " الصندوق"فإنه سيتم تسديد كافة المبالغ عندما يتم التوصل التفاق خاصة أن الشركة تطالب 

.التأمين واتحاد المستشفيات، أكد على عدم التوصل التفاق يرضي كافة األطراف حتى اللحظة

أحدث أرقام ودائع الحكومة والقطاع العام الفلسطيني

على أساس سنوي في % 8.9أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن ودائع الحكومة والقطاع العام الفلسطينيين في القطاع المصرفي المحلي، تراجعت 

مة والقطاع العام وجاء في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، واطلع عليها موقع االقتصادي، أن ودائع الحكو. آب الماضي/ أغسطس

مليون 703.3كان إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام الفلسطيني، بلغت . مليون دوالر640.8الفلسطيني العاملة في السوق المحلية، تراجعت إلى 

ات وبلغ إجمالي ودائع المؤسس. وتتوزع الودائع بين المؤسسات العامة والسلطات المحلية، والحكومة المركزية. 2017دوالر، في أغسطس آب 

بينما بلغ . مليون دوالر في الفترة المقابلة145.7مليون دوالر، مقارنة مع 141العامة والسلطات المحلية حتى نهاية أغسطس آب الماضي، نحو 

.2017مليون دوالر في الفترة المقابلة من 557.5مليون دوالر في أغسطس الماضي، مقارنة مع 499.8إجمالي ودائع الحكومة المركزية 

بورصة عمان

مليون دينار (8.7)مليون دينار مقارنة مع ( 4.2)حوالي 18/10–14/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون (43.5)مليون دينار مقارنة مع ( 21.1)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(51.6)لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

(  13236)مليون سهم، نفذت من خالل ( 22.0)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لألسبوع السابق

(  1965.9)نقطة مقارنة مع ( 1961.4)أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً 

(  143)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %(. 0.23)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

.شركة( 51)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 59)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.09نقطة أي بنسبة 2.41نقطة مرتفعاً 2,757.73اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار 14,668درهم نفذت من خالل 1,036,519,187سهم بقيمة 1,153,713,692خاللها حجم التداول 

اما شركة ارابتك القابضة . عن االغالق السابق% 1.844مرتفعاً بنسبة 4.97درهم وأغلق على 79,144,967سهم بقيمة 16,308,562العقارية 

درهم مرتفعاً بنسبة 1.85درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 29,297,450سهم بقيمة 16,340,409فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق% 3.933


