
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.580.64-9.38%24,870         3,992

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.731.75-1.14%1817,467       30,071

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.230.25-8.00%41137,770       32,485

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.91.91-0.52%67157,310       298,930(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.760.6713.43%2455,237       50,284
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.622.620.00%286              315
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.452.48-1.21%117252,179     618,607
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.015.010.00%0-            0
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.660.68-2.94%68,500         8,039
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.571.570.00%0-            0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.032.04-0.49%21318,209       651,422
 سجاير القدس

JCCJOD0.930.921.09%623,730       31,372
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD33.02-0.66%2022,544       67,696
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%6325,414     351,647
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.021.010.99%52,800         2,856
 التأمين الوطنية

NICUSD3.283.280.00%33,923         12,867
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.541.55-0.65%149675,923       1,034,201
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.564.59-0.65%8359,353       382,770
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.31.32-1.52%1723,492         30,697
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.151.14.55%51233,950     265,871
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.0130.33%23,609         10,863
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.271.270.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.262.28-0.88%24,528         14,988
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.5-6.00%31166,473       113,270
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD2.0120.50%30186,299     372,445
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.42.40.00%33,051         7,322
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.781.8-1.11%63,226         5,777
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.630.630.00%243,229,840  2,035,014
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.911.90.00%0-            0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.470.48-2.08%71,491         701اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD0.971.06-8.49%120319,156     320,644لالتصاالت
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 1.68نقطة أي بنسبة 9.46نقطة منخفضاً 553.92أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . صفقة863دوالر نفذت من خالل 6,755,148سهم بقيمة   6,240,430بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم    

أغلق سهم شركة . شركة فقط16شركات  بينما انخفضت أسعار إغالق 6مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

59,353عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول    %  0.65منخفضاً بنسبة 4.56االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

عن % 0.65دوالر منخفضاً بنسبة 1.54هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة83دينار نفذت من خالل 382,770سهم بقيمة 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد. دوالر1,034,201سهم بقيمة  675,923اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه  

سهم بقيمة 252,179حيث بلغ حجم التداول عليه   . عن إغالق األسبوع الماضي % 1.21دوالر منخفضاً بنسبة 2.45اغلق على 

.دوالر618,607

"  نظرة على صناديق االستثمار... إدارة األصول"بورصة فلسطين تنظم ورشة عمل بعنوان 

إدارة "في فندق الملينيوم في مدينة رام هللا، ورشة عمل جديدة تحت عنوان 26/11/2017اختتمت بورصة فلسطين يوم األحد 

مطلعين ، قدمها طاقم من إدارة العمليات في البورصة بمشاركة وتعقيب مجموعة من ال"نظرة على صناديق االستثمار... األصول

المال وقد حضر الورشة ممثلون عن البورصة ومجلس إدارتها وهيئة سوق رأس. وخبراء في مجال األوراق المالية في فلسطين

ندوق االستثمار الفلسطينية والشركات المدرجة واألعضاء باإلضافة الى ممثلين عن هيئة التقاعد وصندوق الضمان االجتماعي وص

من سلسلة ورش عمل وتأتي تلك الورشة ضمن النشاطات التي أطلقتها بورصة فلسطين ض. الفلسطيني وأكاديميين وخبراء ومهتمين

ل المشترك من وندوات تستهدف الوقوف على أهم القضايا واألفكار الهادفة للنهوض بواقع قطاع األوراق المالية، والدفع باتجاه العم

ن االستثمارات كافة مكونات هذا القطاع بهدف تفعيل االستثمار وأسس التوعية االستثمارية لخلق سوق مالي منافس وجذب المزيد م

.المحلية واألجنبية

SMSتطلقان خدمة االستعالم من خالل HTDترست العالمية للتأمين و 
المتخصصة في تقديم الخدمات ( HTD)أطلقت شركة ترست العالمية للتأمين وبالتعاون مع شركة الهيثم للتطوير التكنولوجي 

لى من نوعها المضافة والرسائل القصيرة، خدمة االستعالم من خالل تقنية الرسائل القصيرة حيث توفر هذه الخدمة المميزة واألو

سل بحالة التأمين على مستوى شركات التأمين الفلسطينية امكانية ارسال رقم السيارة الى الرقم المخصص للخدمة ليتم تزويد المر

ى عدم وجود أية تتميز الخدمة بإمكانية استقبال الرسائل من كافة شبكات الهاتف الخلوية المحلية والعالمية اضافة ال. الخاصة به

طوير والتخطيط من جانبه، أضاف عطية موسى مساعد المدير العام للت. تكلفة اضافية على سعر الرسالة العادية مقابل تقديم الخدمة

ركة حيث ستسهل االستراتيجي في شركة ترست العالمية للتأمين، أن الخدمة الجديدة ستوفر وسيلة سهلة وسريعة لخدمة عمالء الش

يكن على الشركة خدمة العمالء في حال حدوث اي حادث لهم ال قدر هللا، االمر الذي يقتضي متابعة الحادث مباشرة حتى إن لم

.هناك بالغ مسجل للحادث

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 8.7)حوالي 29/11–26/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 34.6)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(67.7)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (5.2)

فقد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع. مليون دينار لالسبوع السابق(25.8)دينار مقارنة مع 

م أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسه. عقداً ( 7571)مليون سهم، نفذت من خالل ( 20.5)

ولدى مقارنة %(. 0.92)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2103.0)نقطة مقارنة مع ( 2122.5)إلغالق هذا األسبوع إلى 

( 41)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 146)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

. شركة( 69)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.18نقطة أي بنسبة 40.76نقطة منخفضاً  3420.17اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

12,131درهم نفذت من خالل   1,833,615,778.220سهم بقيمة  837,911,560جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول   5

درهم وأغلق على  168,367,519.360سهم بقيمة   21,936,471صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   

7,099,098اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها    . عن  االغالق السابق% 3.944منخفضاً بنسبة 7.550

عن اغالق % 2.008منخفضاً بنسبة 2.440درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  17,304,003.700سهم بقيمة    

.االسبوع السابق 

(DAMAC)داماك العقارية 

عديد من كشف علي العالق محافظ المصرف المركزي العراقي أن شركة داماك العقارية ستبدأ قريباً، بإعادة بناء وتطوير ال

يلياً في أبوظبي، وأوضح العالق في تصريحات على هامش افتتاح المصرف العراقي للتجارة مكتباً تمث. األسواق القديمة في بغداد

مشروع في وأشار علي العالق إلى أن ال. أن تلك المشاريع تأتي في إطار عملية إعادة إعمار العراق، بحسب صحيفة اإلمارات اليوم

موقع استراتيجي في قلب في جزيرة الماريه، ب" سوق أبوظبي العالمي"ويتمتع المكتب التمثيلي للبنك في مبنى . طور التخطيط حالياً 

من تعزيز -بي عبر مكتبه التمثيلي الجديد في أبوظ–" المصرف العراقي للتجارة"وسيتمكن . المركز المالي للعاصمة أبوظبي

.اإلماراتالفرص االستثمارية داخل العراق وبناء وترسيخ عالقات عمل وتعاون مع أهم مؤسسات القطاعين المصرفي والمالي ب


