
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%112              14

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.640.640.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.751.72.94%1935,790       61,345

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.250.250.00%3769,473         17,879

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.911.92-0.52%2633,738         64,037(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.73-4.11%1034,886       34,443العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.670.670.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.622.54.80%1110            406
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.482.480.00%5398,520       244,581
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.015.15-2.72%35,800         29,053
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.680.69-1.45%910,702       10,151
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.571.6-1.88%112,300       19,311
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.042.011.49%663,853         130,578
 سجاير القدس

JCCJOD0.920.884.55%45,943         7,503
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.0230.67%1435,302       105,906
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%0-            0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.581.72%1300            250والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.011.05-3.81%193              94
 التأمين الوطنية

NICUSD3.283.260.61%42,048         6,716
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.551.540.65%131540,457       826,002
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.594.580.22%5374,414       480,728
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.321.33-0.75%3844,395         58,570
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.11.090.92%2878,872       86,479
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD32.93.45%23,609         10,847
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.271.270.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.282.280.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.50.492.04%1524,927         17,428
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD21.990.50%3779,148       158,022
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.42.45-2.04%37,752         18,605
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.80.00%119,296         16,771
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.630.64-1.56%822,242       14,328
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.911.62.59%4175            2,886
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.480.480.00%3312            148اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.061.09-2.75%92199,989     212,333لالتصاالت
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.02نقطة أي بنسبة 0.13نقطة مرتفعاً 563.38أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة615دوالر نفذت من خالل 2,635,417سهم بقيمة  1,494,458التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم   

4.59أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط10شركة  بينما انخفضت أسعار إغالق 14ارتفعت أسعار اغالقات 

.  صفقة53دينار نفذت من خالل 480,728سهم بقيمة 74,414عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول   %  0.22مرتفعاً بنسبة 

540,457عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه    % 0.65دوالر مرتفعاً بنسبة 1.55هذا واغلق سهم باديكو على سعر 

حيث بلغ . دوالر دون تغير  عن إغالق األسبوع الماضي 2.48اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر826,002سهم بقيمة  

.دوالر244,581سهم بقيمة 98,520حجم التداول عليه  

وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يتوجه إلى غزة

. تمر لعدة أياميتوجه وفد من هيئة سوق رأس المال الى قطاع غزة برفقة ممثلين عن القطاعات التي تشرف عليها الهيئة في مستهل زيارة تس

مثلين لتأمين ومويضم وفد الهيئة المدير العام السيد براق النابلسي والمدراء العامون لإلدارات الرقابية، إضافة الى المدراء العامون لشركات ا

ه الزيارة تأتي وأفاد مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي أن هذ.  عن شركات األوراق المالية وبورصة فلسطين وشركات التأجير التمويلي

كما . إدارة الهيئةانسجاما والتوجيهات الحكومية لتعزيز اللحمة بين شطري الوطن تنفيذا لجهود المصالحة الوطنية وبناءا على توجيهات مجلس

ة، واالطالع عن أضاف السيد النابلسي انه وضمن هذه الزيارة سيتم اللقاءمع العديد من ممثلي القطاعات االقتصادية في المحافظات الجنوبي

طاعات التأمين كثب على سبل تعزيز الدور الهام الذي تمثله قطاعات سوق رأس المال ومساهمتها في التنمية االقتصادية في قطاع غزة، وهي ق

.واألوراق المالية والتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري

ألف شريحة في شهر واحد120مبيعات الوطنية موبايل في غزة عند 

وأضاف المصدر الذي . ألف شريحة120قال مصدر مسؤول في شركة الوطنية موبايل، إن مبيعات الشركة الشرائح في قطاع غزة، بلغت 

شركة في فضل عدم الكشف عن اسمه ألنه غير مخول للتصريح إلى وسائل اإلعالم، أن هذه المبيعات تأتي في أقل من شهر على بدء عمل ال

خالل وقت وبدأت الوطنية موبايل في الثلث األخير من الشهر الماضي، عملها في قطاع غزة، بعد حصولها على موافقة إسرائيلية. القطاع

سنوات من دخول القطاع، بين شرائح دفع مسبق 8وتتوزع الشرائح المباعة للشركة التي منعت . سابق من العام الجاري، بالعمل في غزة

ي قطاع وأشار المصدر إلى أن الشركة تستهدف بيع مليون شريحة موزعة بين دفع مسبق وفاتورة ف .، إضافة إلى نظام الفاتورة(نظام الكرت)

كان االقتصادي، أورد في تقرير له الشهر الماضي، أن عدد شرائح الوطنية موبايل.غزة، الذي يعد إجمالي عدد سكان يتجاوز المليوني نسمة

.أيلول الماضي/ آالف شريحة حتى نهاية سبتمبر804في سوق الضفة الغربية، نحو 

بورصة عمان

مليون دينار (3.2)مليون دينار مقارنة مع ( 5.2)حوالي 23/11–19/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون (16.0)مليون دينار مقارنة مع ( 25.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(61.5)لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، نفذت من خالل ( 24.9)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

نقطة مقارنة مع ( 2103.0)أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 9158)

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ %(. 0.44)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2093.8)

(  53)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 60)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 153)عددها 

.شركة

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.02نقطة أي بنسبة 0.72نقطة مرتفعاً  3460.93اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم 19,512درهم نفذت من خالل  2,619,740,714.740سهم بقيمة 1,315,810,241تداول بلغ خاللها حجم التداول  

دون تغير  عن  االغالق .7درهم وأغلق على  391,461,316.570سهم بقيمة  50,977,206التداول على شركة اعمار العقارية  

درهم، هذا واغلق سهم 47,479,780.180سهم بقيمة   19,067,872اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها   . السابق

.عن اغالق االسبوع السابق % 1.969منخفضاً بنسبة 2.49شركة ارابتك على سعر  

(GFH) مجموعة جي أف إتش المالية 

فعلياً في ، الفتة إلى أنها بدأت(تداول)على أنها تعتزم إدراج أسهمها في سوق المملكة العربية السعودية " جي إف اتش المالية"أكدت مجموعة 

ي وأشارت الشركة إلى انه ف. و هيئة أسواق المال السعودية" تداول"بحث هذا األمر من حيث اإلجراءات والمتطلبات الالزمة لإلدراج لدى 

ن قبل هذه المرحلة ال يوجد أي شركة أخرى غير سعودية، مدرجة بالسوق السعودي، حيث يتم اآلن استكمال األطر واألنظمة الخاصة بذلك م

شركات التي واضافت أنها تسعى للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا اإلدراج لكي تكون من أولى ال. السلطات المختصة

.، وذلك بمجرد االنتهاء من اإلجراءات واألنظمة الالزمة لإلدراج"تداول"تدرج أسهمها في السوق السعودية 

2018تتفق إلنشاء مركز محاكاة بحري في " أدنوك"

ح في أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي، إنشاء مركز محاكاة بحري مشترك في منطقة مصف( أدنوك)تعتزم كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية 

الخميس، سيقوم ، اليوم"مباشر"وبحسب بيان مشترك، اطلع عليه . يقدم مجموعة متنوعة من برامج التدريب للكوادر البحرية العاملة في الدولة

ه في أواخر مركز المحاكاة البحري بموجب هذه الشراكة طويلة األمد بتوفير التدريب لموظفي أدنوك وخدمة القطاع البحري عند بدء عمليات

حري، وقال راشد سعود الشامسي، مدير دائرة مساندة األعمال والشؤون التجارية في أدنوك، إنه من خالل إنشاء مركز المحاكاة الب. 2018عام 

4وعند بدء عملياته التشغيلية سيكون للمركز .يتم االستثمار في رفع مهارات الكوادر اإلماراتية، وتزويدهم باألدوات الالزمة لتحقيق النجاح

درجة، ومحاكي لمعالجة البضائع السائلة ومحاكي غرفة 360نظم محاكاة حديثة لجسور المالحة، بما في ذلك اثنان بتقنية مجاالت الرؤية 

.متدرباً في وقت واحد28المحرك، وبقدرة استيعاب تدريبية لـ 


