
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.341.340.00%0-                  -                  16.34

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.530.530.00%0-                  -                  -

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.651.640.61%104,623               7,616               16.50

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.340.333.03%1136,296             11,918             10.63

بورصة فلسطين
 العربية لصناعة الدهانات

APCJOD6.006.000.00%0-                  -                  12.47
أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 522.15 نقطة منخفضاً 6.04 نقطة أي بنسبة 1.14% عن إغالق األسبوع الماضي. بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 1,186,226بقيمة 2,804,754 دوالر نفذت من خالل 477. وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 7 شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 13 شركة فقط. أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 4.19 دينار منخفضاً بنسبة 0.24% عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 146,665 سهم بقيمة 865,638 دينار نفذت من خالل 80 صفقة. هذا واغلق سهم باديكو على سعر 1.30 دوالر مرتفعاً بنسبة 0.78%عن اغالق االسبوع الماضي، وقد

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
APICUSD2.432.420.41%571,422,961        3,415,920        13.06(أيبك)

العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 
-                  -                  -AQARIYAJOD0.700.700.00%0العامة

اإلحصاء: تعثر االقتصاد الفلسطيني منذ مطلع 2019
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-                  -                  144.07
أظهر تقرير نشره جهاز اإلحصاء، تعثر االقتصاد الفلسطيني منذ مطلع العام 2019 وذلك بعد أشهر من أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل. وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في تقرير مشترك، إن الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع األول من العام الجاري شهد عجًزا بقيمة 306 ماليين دوالر أمريكي. وعزا التقرير هذا العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية)، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,208 مليون دوالر أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 255 مليون دوالر أمريكي. وحسب التقرير سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل ا

المؤسسة العقارية العربية
AREJOD0.300.300.00%0-                  -                  -

 دواجن فلسطين
AZIZAJOD2.892.890.00%0-                  -                  -

التأمين الوطنية NIC تطلق منتجها التأميني " صحتك بأمان "
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.412.410.00%020,000             67,983             15.92
أطلقت شركة التأمين الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية منتجها التأميني الجديد " صحتك بأمان " والذي يعتبر األفضل من نوعه في قطاع التأمين الفلسطيني والذي يقدم خدمة تأمين صحي لألفراد والعائالت دون الحاجة الى التبعية لشركة أو مؤسسة ذات عدد أو مجموعة كبيرة من الموظفين حيث يعمل هذا المنتج على خدمة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ومن كافة القطاعات مما يسهل عليهم الحصول على خدماتنا المميزة بالتأمين الصحي. وعليه أشار مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع إلى أن منتج التأمين الصحي لألفراد " صحتك بأمان " مكمالً لخدماتنا ومنتجاتنا التأمينية األخرى والمتنوعة بشكل عام وإلى التأمين الصحي بشكل خاص حيث

  بنك فلسطين
BOPUSD2.012.03-0.99%109378,957           765,191           8.74

 بيرزيت لألدوية
BPCUSD5.255.102.94%1311,901             61,334             12.80

االسالمي العربي يطلق أول فرع متنقل "بنكي ع الطريق"
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD2.002.000.00%0-                  -                  71.43
أطلق البنك االسالمي العربي الفرع المتنقل األول على مستوى البنوك االسالمية في فلسطين "بنكي ع الطريق"، وتأتي هذه الخطوة استكماالً لمسيرة ريادة العمل المصرفي االسالمي التي يقودها البنك على صعيد الحداثة والتكنولوجيا المصرفية والتوسع واالنتشار وانسجاماً مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية في تعزيز مفهوم الشُّمول المالي وإيصالها إلى كافَّة شرائح المجتمع وتغطية كافة المناطق الجغرافية. ويهدف الفرع المتنقل "بنكي ع الطريق" الوصول لألماكن البعيدة عن مراكز المدن مثل القرى واالرياف والمناطق البعيدة التي ال يتواجد فيها بنوك، والتواصل مع المواطنين ورفع الوعي المصرفي لديهم وتخفيف معاناة التنقل على المواطنين للوصول للمناطق الت

جلوبال كوم لالتصاالت
GCOMUSD0.070.070.00%0-                  -                  -

 مطاحن القمح الذهبي
GMCJOD0.730.76-3.95%33,500               3,604               21.47

تراجع أرباح صندوق االستثمار الفلسطيني 39% في 2018
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.602.600.00%02,934               7,628               43.33
أظهر التقرير السنوي الصادر عن صندوق االستثمار الفلسطيني تراجع أرباح الصندوق بنسبة 39% في 2018. وبحسب التقرير فإن إجمالي أرباح الصندوق في 2018 بلغ 21.2 مليون دوالر، مقارنة بـ 34.97 مليون دوالر أرباح الصندوق في 2017، حيث بلغ إجمالي التراجع في اإليرادات التشغيلية للصندوق بنسبة 13.5% خالل 2018. وأشار إلى أن قيمة اإليرادات التشغيلية في 2018 بلغ 214.2 مليون دوالر، فيما بلغت اإليرادات التشغيلية في 2017 بـ 247.83 مليون دوالر، مضيفاً : "الصندوق حقق إيرادات إضافية قيمتها 21.87 مليون دوالر من بيع شركات حليفة في 2018، وهي إيرادات لمرة واحدة". ويبلغ إجمالي موجودات صندوق االستثمار

البنك اإلسالمي الفلسطيني
ISBKUSD1.821.801.11%2355,262             100,334           9.29

 سجاير القدس
JCCJOD0.900.900.00%1015,354             18,916             -

وزارة االتصاالت تلزم كل المشغلين الفلسطينيين بشفافية أسعار خدماتها
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.582.60-0.77%1825,542             63,861             9.92
أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات بيانا لشركات االتصاالت المرخصة العاملة في السوق المحلية تلزمها بشفافية أسعار الخدمات. وقالت الوزارة في تعميم، ان شركات االتصاالت المرخصة في السوق المحلية ملزمة بتقديم الخدمات مسبقة الدفع او اإلعالن عنها او ا لترويج لها، بأسعار واضحة وشاملة لضريبة القيمة المضافة. ويعني ذلك، أن كل خدمات الدفع المسبق ستقدم أسعارها للمواطن، او عبر وسائل االعالم، شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولن يطلب من المستهلك دفه أي التزامات إضافية تحت مسمى" ضريبة القيمة المضافة".  

 القدس لالستثمارات العقارية
JREIUSD0.280.280.00%0-                  -                  -

  فلسطين لصناعات اللدائن
LADAENJOD2.502.500.00%0-                  -                  -

 المشرق للتأمين
MICUSD2.422.314.76%1535,108           1,294,961        11.05

كهرباء غزة: وقف توريد الوقود سيؤثر على جدول التوزيع
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD1.031.030.00%0-                  -                  13.21والبروفيالت
قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن قرار االحتالل وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء. وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أنه في حال تم إيقاف محطة الكهرباء عن العمل، فسيتأثر جدول التوزيع بشكل كبير. مشيرةً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة ويزيد معاناة المواطنين. وبينت أن وقف الوقود وإيقاف تشغيل المحطة سيعني فقدان كمية تصل إلى 75 ميغاوات من الكهرباء. محذرةً من األثار اإلنسانية والبيئية في حال فقدت هذه الكمية من الكهرباء. وكان االحتالل قرر إيقاف نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح محطة الكهرباء، بذريعة إطالق البالونات الحارقة التي تسببت بحرائق في

الوطنية لصناعة الكرتون
NCIUSD1.001.000.00%0-                  -                  -

 التأمين الوطنية
NICUSD3.853.90-1.28%11,099               4,231               10.21

"النقد الدولي": هكذا تكون الطفرة االقتصادية بفلسطين
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.771.770.00%0-                  -                  15.33
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

-           OOREDOOUSD1.000.991.01%56302,453           298,877لالتصاالت
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين الغارد، إن النمو االقتصادي الكبير ممكن في األراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة األطراف التزاما سريعا بذلك. وأشارت الغارد في "ورشة البحرين" ضمن خطة سالم تقترحها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى أنه من أجل تحقيق هذه الطفرة "ال بد من نوايا حسنة من قبل الجميع وعلى كل المستويات، في القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية واألطراف على األرض". وشددت على ضرورة دعم مستثمري القطاع الخاص، وتعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل لألموال العامة وتسخير الموارد المحلية. وحذر صندوق النقد الدولي مرارا من آثار التدهور الحاد في االقتصاد الفلسط

 فلسطين للتنمية واالستثمار
PADICOUSD1.181.22-3.28%4978,995             95,229             13.41

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
PALAQARJOD0.420.420.00%0-                  -                  12.35

بورصة عمان
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.144.140.00%11383,485             486,779           8.92
بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 23/06 – 27/06 حوالي (7.7) مليون دينار مقارنة مع (5.4) مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (41.7%)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي (38.5) مليون دينار مقارنة مع (27.2) مليون دينار لألسبوع السابق. أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ (32.5) مليون سهم، نفذت من خالل (14747) عقداً . أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى (1876.5) نقطة مقارنة مع (1839.1) نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته (97.97%). ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات

 الفلسطينية للكهرباء
PECUSD1.501.481.35%1823,521             34,760             9.93

دار الشفاء لصناعة األدوية
PHARMACAREUSD3.593.590.00%0-                  -                  12

سوق دبي
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.281.179.40%1248,000             58,635             22.54
اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 2,626.06 نقطة منخفضاً 32.82 نقطة أي بنسبة 1.23% عن إغالق األسبوع السابق. تم عقد 5 جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 425,941,609.00 سهم بقيمة 763,712,343.96درهم نفذت من خالل 11,579.00 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 37,589,029.00 سهم بقيمة 166,918,881.07درهم وأغلق على 4.42 منخفضا بنسبة 1.339% عن اغالق األسبوع السابق. اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 11,376,806.00 سهم بقيمة 16,909,898.42 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 1.50 درهم دون تغير عن اغالق االسبوع السابق.

شركة فلسطين للتأمين
PICOUSD3.963.960.00%0-                  -                  -

 الفلسطينية لالستثمار واالنماء
PIDJOD1.671.670.00%8750                 1,767               -

 فلسطين لالستثمار الصناعي
PIICJOD2.332.330.00%1324                 1,065               12.94

فلسطين لالستثمار العقاري
PRICOJOD0.380.380.00%817,193             9,215               -

سوق فلسطين لألوراق المالية
PSEUSD4.904.900.00%0-                  -                  213.04

 بنك القدس
QUDSUSD1.581.60-1.25%2963,075             98,086             10.26

شركة مصايف رام هللا
RSRJOD3.042.904.83%16,413               27,497             47.50

سند للموارد االنشائية
SANADUSD2.152.150.00%0-                  -                  -

التكافل الفلسطينية للتأمين
TICUSD2.502.500.00%0-                  -                  12.50

البنك الوطني
TNBUSD1.661.641.22%2525,155             41,405             15.09

 ترست العالمية للتأمين
TRUSTUSD3.173.170.00%0-                  -                  14.41

 االتحاد لإلعمار واالستثمار
UCIUSD0.680.70-2.86%87,650               5,028               17.00

  مصانع الزيوت النباتية
VOICJOD13.4713.470.00%1573                 10,886             9.07

 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
WASSELUSD0.370.370.00%0-                  -                  50.00اللوجستية
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بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.12نقطة أي بنسبة  0.61نقطة مرتفعاً  524.72أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

أما عن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . عقد 585دوالر نفذت من خالل  6,992,725بقيمة  3,171,124اإلجمالي لألسبوع المنصرم 
دينار دون تغير عن  4.14أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط 7شركة بينما انخفضت أسعار إغالق  11اغالقات 

هذا واغلق سهم باديكو على . صفقة 113دينار نفذت من خالل  486,779سهم بقيمة  83,485اغالق األسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 
اما . دوالر 95,229سهم بقيمة  78,995عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 3.28دوالر منخفضا بنسبة  1.18سعر

حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق%% 0.99دوالر منخفضاً بنسبة  2.01بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على
.  دوالر 765,191سهم بقيمة  378,957

2019مليون دوالر حسب بيانات الربع الثالث من العام  232الشركات المدرجة تحقق أرباحا صافية بلغت 
، وذلك 2019عن البيانات المالية المرحلية للشركات المدرجة للشهور التسعة األولى من العام  10/11/2019أعلنت بورصة فلسطين اليوم األحد 

 45أي انه تم استالم البيانات المالية من قبل % 94بنسبة التزام باإلفصاح وصلت الى . 31/10/2019بعد انتهاء الفترة القانونية لإلفصاح عنها في 
 2019عام ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن الشهور التسعة األولى من ال.  شركة مدرجة 48شركة من إجمالي 

، والتي بلغت قيمتها 2018عن صافي األرباح المحققة للفترة ذاتها من العام % 2.89دوالر أمريكي بانخفاض نسبته  231,602,698بعد الضريبة 
شركة بقيمة بلغت  38من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع % 84.44دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته  238,485,184
بانخفاض نسبته  2018دوالر أمريكي للشهور التسعة األولى من العام  242,718,239دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته  235,488,113

دوالر للشهور التسعة األولى ) 4,233,055(دوالر مقارنة مع ما قيمته ) 3,885,415(شركات خسائر بلغت قيمتها  7في حين حققت %. 2.98
:  شركات من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى اآلن وهي 3بينما لم تتمكن %. 8.21بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت  2018من العام 

.المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم لالتصاالت واألهلية للتأمين

بنك القدس يناقش خطته اإلستراتيجية في اجتماعه السنوي
ات لياته للسنوتماشياً مع رؤيته الطموحة وخططه الشاملة للنمو، عقد بنك القدس مؤخراً اجتماعه السنوي لمناقشة خارطة الطريق، ووضع إطار لعم
.  راء الدوائرالمقبلة، بحضور رئيس مجلس اإلدارة أكرم عبد اللطيف جراب وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي صالح هدمي ونائباه وعدد من مد

في  لى البنوكوخالل االجتماع التي عقد مؤخراً في مدينة أريحا بحث مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية متغيرات االقتصاد الحالية وأثرها ع
يات لتغلب على التحدفلسطين، وأحدث المستجدات والمنتجات والخدمات المصرفية في السوق المحلية والدولية، كما ناقشوا السيناريوهات المختلفة ل

إن الظروف « : قال رئيس مجلس إدارة البنك. المستقبلية المحتملة، ووضع استراتيجيات شاملة للمضي قدماً وتحقيق أهداف وتطلعات البنك
وضع  اع هواالقتصادية المحيطة في فلسطين كان لها األثر الكبير على أداء البنك خالل هذا العام، داعياً إن يكون  الهدف من انعقاد هذا االجتم

النجاح كماالً لمسيرة خارطة الطريق للسنوات المقبلة وتحديد األهداف الرئيسيّة للبنك من أجل المضي قدماً وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح است
اتهم ع على تحمل مسؤوليالتي يُحققها البنك  في ظل التحديات التي يواجها القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع االقتصادي بشكل عام، داعيا الجمي
ا عبر نحن نصبو دائمً وإيالء االهمية القصوى للنمو والعمل وعلى الرقابة والتدريب  لبناء وتنفيذ استراتيجية عمل فعالة معتمدة على االستثمار ف

".أداء فريق عملنا المتميز إلى تقديم أفضل ما لدينا وتوفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات لعمالئنا ومساهمينا
في  Block Chainكما كشف بنك القدس عن خطوة نوعية بالتطور التكنولوجي المالي الذي يسعى إليه وهي تطبيق خدمة الحواالت عبر تقنية 

.القريب العاجل وبهذه الخطوة سيكون بنك القدس أول بنك من فلسطين يُطبقها

شهور 9أزمة المقاصة تخفض أرباح البنوك المدرجة ببورصة فلسطين خالل 
. خالل الشهور التسعة األولى من العام الجاري، على أساس سنوي% 4.6تراجع صافي أرباح البنوك الستة المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 

ى اط الماضي، حتوتأثرت النتائج المالية للبنوك الستة، بشكل عام بأزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة واالقتصاد الفلسطيني منذ نهاية شب
امل أقساط وبسبب ازمة المقاصة، لم يتقاض الموظفون العموميين كامل رواتبهم، فيما لم تحصل البنوك ك. األسبوع األول من تشرين األول

افي أرباح البنوك الستة وفق البيانات بلغ ص. الموظفين العموميين المقترضين، وتسهيالت أخرى قدمتها، امتثاال لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية
.  2018مليون دوالر في الفترة المقابلة من عام  78.9مليون دوالر حتى نهاية أيلول الماضي، نوزال من  75.3

تصدر تقريرها الخامس لالستدامة" االتصاالت"
والذي يحتوي على إفصاحات طوعية للمجموعة  2017-2016أصدرت مجموعة االتصاالت الفلسطينية تقريرها الخامس لالستدامة عن الفترة 

م وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت السيد عمار العكر، إنه ت .عن التزامها بمعايير االستدامة في المجاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية
قبل ذلك تمت مراجعته "، مضيفاً )Global Reporting Initiative (GRIإعداد التقرير بناء على معايير إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية 

ذا التقرير حلقة يشكل اصدار ه"وأضاف قائال ". وتدقيقه من قبل شركة تدقيق عالمية مستقلة ومتخصصة في تدقيق ومراجعة تقارير االستدامة
دية تماعية واالقتصاجديدة في سلسلة التزامات مجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها بأعلى معايير اإلدارة في مختلف المجاالت البيئية واالج

ز واعتبر أن إصدار التقرير يأتي في إطار التزام المجموعة بالشفافية وتعزي ."وكذلك معايير الحوكمة السليمة للشركات المساهمة العامة(...) 
.التواصل اإليجابي مع كافة األطراف ذات العالقة وإنسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية في هذه المجاالت

بورصة عمان
مليون دينار ) 6.3(مليون دينار مقارنة مع ) 3.9(حوالي  14/11 – 10/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ) 31.5(مليون دينار مقارنة مع ) 19.7(، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %)37.6(لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 
) 8570(مليون سهم، نفذت من خالل ) 16.5(أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . دينار لالسبوع السابق

)  1811.0(نقطة مقارنة مع ) 1807.0(أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً 
) 144(ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %). 0.22(نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

.شركة) 69(شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ) 43(شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 

شهور 10مليار دوالر قيمة الشيكات المرتجعة في  1.8: األردن
مليون  109"مليون دينار قرابة  78تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة باألردن، خالل األشهر العشرة األولى من العام الحالي بنحو 

مرتجعة نحو وبلغت قيمة الشيكات ال. مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي األردني% 5.6او ما نسبته " دوالر
.  ، في الفترة نفسها من العام الماضي"مليار دوالر 1.966"مليار دينار 1.395مقارنة مع نحو " مليار دوالر 1.856" مليار دينار  1.317

مليار دينار مع نحو  33.9لتبلغ % 7في اول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة ) المقدمة للتقاص(وانخفضت القيمة االجمالية للشيكات المتداولة 
نخفاض عددها في وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع ا. مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي 36.49

.  ألف شيك 391ألف شيك مقارنة مع  359لتصل الى نحو % 8.1األشهر العشرة األولى من العام الحالي بنسبة 

سوق دبي 
جلسات تداول بلغ  5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.10نقطة أي بنسبة  2.7نقطة مرتفعاً  2,701.48اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على  13,573.00درهم نفذت خالل  1,022,423,031.02سهم بقيمة  503,859,180.00خاللها حجم التداول 
عن اغالق % 0.957درهم منخفضاً بنسبة 4.14درهم واغلق على  196,729,986.79سهم بقيمة  47,283,224.00شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق سهم شركة  7,003,966.43سهم بقيمة 3,980,316.00األسبوع السابق، اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 
.  عن اغالق األسبوع السابق% 1.117منخفضاُ بنسبة  1.77ارابتك على سعر 


