
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.91.833.83%1319,929       36,907

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.330.310.00%2665,839         20,690

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.941.92.11%33168,742       321,465(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.760.734.11%1100            107العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.710.710.00%0-            0
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

BOPUSD2.452.47-0.81%45174,811     428,509
 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

GMCJOD0.70.666.06%4692,703       88,294
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.521.520.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.222.210.45%51,900           4,227
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.89-1.12%11,448         1,797
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.652.592.32%1811,212       29,304
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.41-7.32%278              30
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.021.020.00%0-            0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.23.074.23%120              64
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.631.620.62%92896,082       1,451,334
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.744.710.64%442,265,901  15,052,561
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.221.192.52%1816,675         19,827
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD0.990.990.00%612,200       12,301
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.562.339.87%35,300         13,268
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.250.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.540.531.89%1949,708         36,599
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.891.880.53%19202,325     373,457
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.582.59-0.39%33,550         9,004
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.841.82.22%634,555       62,220
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.660.68-2.94%98,135         5,411
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.811.80.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.490.490.00%0296            145اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD10.991.01%38126,027     124,558لالتصاالت
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Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.79نقطة أي بنسبة 4.49نقطة مرتفعاً 570.60أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة448دوالر نفذت من خالل 18,092,078سهم بقيمة    4,157,536التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم   

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركات فقط5شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 16األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

15,052,561سهم بقيمة  2,265,901عن اغالق االسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.64دينار مرتفعاً بنسبة 4.74مستوى  

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد % 0.62دوالر مرتفعاً بنسبة 1.63هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة44دينار نفذت من خالل 

دوالر منخفضاً 2.45اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,451,334سهم بقيمة  896,082بلغ حجم التداول عليه   

.  دوالر428,509سهم بقيمة 174,811حيث بلغ حجم التداول عليه . عن إغالق األسبوع الماضي % 0.81بنسبة 

(WATANYA)موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت 

لي لخدماتها في قطاع وصف رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية موبايل الترتيبات الحالية التي تجريها الشركة استعداداً لبدء التشغيل الفع

أهمية المزايا وأكد. غزة، بأنها في طورها النهائي، متوقعاً أن يشهد شهر تشرين الثاني المقبل بدء إطالق خدمات الشركة في محافظات عزة

خولها إلى سوق غزة أعدت لمناسبة د" الوطنية موبايل"لمشتركيها في القطاع، مبيناً أن " الوطنية موبايل"والخدمات المتميزة التي ستوفرها 

يضاً في سياق وقال أ. برنامجاً يشتمل على جملة من الحوافز والمزايا التي لم تكن متوفرة في السابق لمستخدمي االتصاالت الخليوية

رنا بتشييد وبناء أحدث كافة األمور والترتيبات تسير على قدم وساق، فبعد أن باش: "استعراضه الستعدادات الشركة لالنطالق في غزة قريباً 

جهيز نقاط شبكة اتصاالت في قطاع غزة، وإدخال المعدات والتجهيزات الالزمة، نعمل حالياً على استكمال اختيار الموظفين وإعدادهم وت

".البيع وكل ما يتعلق بالترتيبات النهائية الالزمة النطالق خدماتنا في غزة خالل الفترة القريبة القادمة

بورصة عمان

مليون (8.4)مليون دينار مقارنة مع ( 4.7)حوالي 07/09–05/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 14.2)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(43.7)دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 

مليون سهم، نفذت ( 15.1)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(33.7)

(  2148.1)أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 7255)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %(. 0.43)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2157.3)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 45)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 137)األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 52)أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات 4تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.19نقطة أي بنسبة 6.76نقطة مرتفعا  3,644.31اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول 10,516درهم نفذت من خالل 650,400,235سهم بقيمة  941,034,076تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن االغالق .% 2.235مرتفعاً  بنسبة 8.690درهم وأغلق على 21,566,086سهم بقيمة 184,604,572على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة 11,400,807سهم بقيمة 36,011,7090اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . السابق

% .1.875منخفضاً بنسبة 3.140ارابتك على سعر 

 (EMAAR)إعمار العقارية  
زم بدأ مبيعات ووفقاً لبيان الشركة، فإنها تعت. في منطقة خور دبي، وفقاً لبيان صحفي" 1ذي كوف "أطلقت شركة إعمار العقارية ، مشروع 

ومشروع . 2020وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر االنتهاء منه وتسليمه بنهاية مارس . سبتمبر الجاري05اليوم الثالثاء " 1ذي كوف "

ي، وكانت شركة إعمار العقارية أطلقت في نهاية أغسطس الماض. هو مجمع سكني على الواجهة البحرية بمنطقة خور دبي" 1ذي كوف "

شهر ، في مطلع ال"إعمار"كما أعلنت ". خور دبي"السكني الجديد في قلب مدينة الجزيرة ضمن مشروع " آيكون بي17"مشروع برج 

.، المنطقة التجارية العائلية الجديدة"دبي هيلز مول"الماضي، عن إطالق مشروع 

(DU)اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
فيرجن "إن " دو"العالمة التجارية الثانية لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة " فيرجين موبايل"قال كريم بنكيران، المدير اإلداري لـ

"  دو"تكاملة وجاء ذلك على هامش إطالق شركة اإلمارات لالتصاالت الم. تعتبر نقلة نوعية في قطاع الهواتف المتحركة باإلمارات" موبايل

كيران إلى أنه ولفت بن. في اإلمارات، وذلك بعد مرحلة إطالق تجريبية استمرت منذ بداية يونيو الماضي« ڤيرجن موبايل»رسمياً خدمة 

جارية والعالمة الت. ستقدم الشركة خدماتها مجانياً ولمدة شهر للمشتركين األوائل في الخدمة05/09/2017اعتباراً من اليوم الثالء الموافق 

تجارية في الستخدام حق العالمة ال" فيرجن"الجديدة ليست رخصة، أو مشغالً ثالثاً، أو شبكة افتراضية، إنما مجرد اتفاق تجاري مع 

.اإلمارات

(DSI)دريك آند سكل 

من شهر سبتمبر الجاري؛ لمناقشة عدة أمور، 4، اليوم االثنين الموافق (DSI)تقرر انعقاد عمومية شركة دريك آند سكل إنترناشيونال 

مليار درهم، 2.3وأوضح بيان سابق للشركة، أن رأسمالها بلغ . أبرزها االطالع على تقرير مجلس اإلدارة بشأن تخفيض رأس المال

وكان . مليار درهم، وتعديل النظام األساسي وفقاً لذلك1.7، عن طريق إطفاء خسائرها المتراكمة التي تبلغ %75وسيكون التخفيض بنسبة 

لثالث من العام وائل عالن، الرئيس التنفيذي السابق لدى الشركة، توقع في يونيو الماضي االنتهاء من خطة هيكلة رأس المال في الربع ا

رةً إلى المرحلة وقالت الشركة إنها في المراحل األخيرة للحصول على الموافقة التنظيمية لتخفيض رأس المال لتنتقل بعدها مباش. الجاري

رر حيث تق. كشريك استراتيجي( تبارك لالستثمار)مليون درهم لزيادة رأس المال، عبر دخول 500الثانية التي تتضمن ضخ مبلغ قدره 

نوني أن سبب التأجيل العمومية كان لعدم اكتمال النصاب القا. من سبتمبر الجاري9تأجيل الجمعية العمومية لشركة، إلى يوم السبت الموافق 

.لالنعقاد


