
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.311.310.00%3129               169

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.550.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.601.62-1.23%1518,250          29,220

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.360.47-23.40%971,095,019      381,565

بورصة فلسطين
 العربية لصناعة الدهانات

APCJOD6.006.000.00%0-                0
. دوالر493,954 سهم بقيمة 239,987حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق%5.58 دوالر منخفضا بنسبة 2.03اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على .  دوالر101,525 سهم بقيمة 78,845عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %0.78 دوالر مرتفعاً بنسبة 1.30هذا واغلق سهم باديكو على سعر .  صفقة80 دينار نفذت من خالل 865,638 سهم بقيمة 146,665عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.24 دينار منخفضاً بنسبة 4.19أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى .  شركة فقط13 شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . 477 دوالر نفذت من خالل 2,804,754بقيمة 1,186,226بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.14 نقطة أي بنسبة 6.04 نقطة منخفضاً 522.15أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.332.34-0.43%2549,859          116,073(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%12,643            1,877العامة
2019تعثر االقتصاد الفلسطيني منذ مطلع : اإلحصاء

 المستثمرون العرب
ARABJOD0.850.850.00%0-                0

الت الجارية فائًضـا بلغت قيمته .  في المائة عن الربع السابق4، بارتفاع بلغت نسبته 2019 مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول 640فائًضا مقداره  (تعويضات العاملين، ودخل االستثمار)وحسب التقرير سجل حساب الدخل .  مليون دوالر أمريكي255 مليون دوالر أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 1,208، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ (سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية)وعزا التقرير هذا العجز في الحساب الجاري .  ماليين دوالر أمريكي306وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في تقرير مشترك، إن الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع األول من العام الجاري شهد عجًزا بقيمة .  وذلك بعد أشهر من أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل2019أظهر تقرير نشره جهاز اإلحصاء، تعثر االقتصاد الفلسطيني منذ مطلع العام  . مليون دوالر أمريكي598 في المائة عن الربع السابق، فيما بلغ إجمالي التحويالت الجارية من الخارج 2 مليون دوالر أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 517وسجل صافي التحوـي
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.300.300.00%0-                0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD3.043.040.00%0-                0

"صحتك بأمان "  تطلق منتجها التأميني NICالتأمين الوطنية 
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.412.42-0.41%32,858            9,715

.مكمالً لخدماتنا ومنتجاتنا التأمينية األخرى والمتنوعة بشكل عام وإلى التأمين الصحي بشكل خاص حيث تم تطوير هذه الخدمة لتلبية حاجات عمالئنا االفراد والغير مؤمنين صحياً للحصول على خدمة التأمين الصحي المميزة في الشركة بأسهل وأسرع وقت وأقل جهد" صحتك بأمان " وعليه أشار مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع إلى أن منتج التأمين الصحي لألفراد . 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" صحتك بأمان " أطلقت شركة التأمين الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية منتجها التأميني الجديد 
  بنك فلسطين

BOPUSD2.012.04-1.47%54183,397        369,122
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD4.944.900.82%22,500            12,342

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

ELECTRODEJOD2.002.000.00%0-                0

.شعارات اهمها نصلكم اينما كنتم وبنكك معك بكل مكان وزمان" 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 التي يتواجد بها فروع للبنك حيث يحمل " بنكي ع الطريق"ويهدف الفرع المتنقل . ، 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"بنكي ع الطريق"أطلق البنك االسالمي العربي الفرع المتنقل األول على مستوى البنوك االسالمية في فلسطين 
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.750.750.00%11,253            1,325

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

GUIUSD2.452.58-5.04%41,790            4,611

.2017 مليون دوالر أمريكي بنهاية 986 مليار دوالر بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.005ويبلغ إجمالي موجودات صندوق االستثمار الفلسطيني ". ، وهي إيرادات لمرة واحدة2018 مليون دوالر من بيع شركات حليفة في 21.87الصندوق حقق إيرادات إضافية قيمتها : " مليون دوالر، مضيفا247.83ً ـب 2017 مليون دوالر، فيما بلغت اإليرادات التشغيلية في 214.2 بلغ 2018وأشار إلى أن قيمة اإليرادات التشغيلية في . 2018خالل % 13.5، حيث بلغ إجمالي التراجع في اإليرادات التشغيلية للصندوق بنسبة 2017 مليون دوالر أرباح الصندوق في 34.97 مليون دوالر، مقارنة ـب 21.2 بلغ 2018وبحسب التقرير فإن إجمالي أرباح الصندوق في . 2018في % 39أظهر التقرير السنوي الصادر عن صندوق االستثمار الفلسطيني تراجع أرباح الصندوق بنسبة 
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.901.92-1.04%949,062          92,239
 سجاير القدس

JCCJOD0.730.730.00%23,946            3,970

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

JPHUSD2.922.900.69%86,326            18,217

".  ضريبة 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. 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. أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات بيانا لشركات االتصاالت المرخصة العاملة في السوق المحلية تلزمها بشفافية أسعار الخدمات
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.280.280.00%0-                0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.502.500.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.002.20-9.09%2200               409

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

NAPCOJOD0.910.857.06%1224,500          29,804والبروفيالت

..وكان االحتالل قرر إيقاف نقل الوقود المدعوم من قطر لصالح محطة الكهرباء، بذريعة إطالق البالونات الحارقة التي تسببت بحرائق في غالف غزة أمس. محذرةً من األثار اإلنسانية والبيئية في حال فقدت هذه الكمية من الكهرباء.  ميغاوات من الكهرباء75وبينت أن وقف الوقود وإيقاف تشغيل المحطة سيعني فقدان كمية تصل إلى . مشيرةً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة ويزيد معاناة المواطنين. وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أنه في حال تم إيقاف محطة الكهرباء عن العمل، فسيتأثر جدول التوزيع بشكل كبير. قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن قرار االحتالل وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.850.850.00%53,211            2,688
 التأمين الوطنية

NICUSD3.603.502.86%1315,604          54,783

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

NSCJOD1.461.460.00%0-                0

.منذ أكثر من عشر سنوات" حماس"وحذر صندوق النقد الدولي مرارا من آثار التدهور الحاد في االقتصاد الفلسطيني في ظل عدم حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب، والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره حركة . وشددت على ضرورة دعم مستثمري القطاع الخاص، وتعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل لألموال العامة وتسخير الموارد المحلية". ال بد من نوايا حسنة من قبل الجميع وعلى كل المستويات، في القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية واألطراف على األرض"ضمن خطة سالم تقترحها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى أنه من أجل تحقيق هذه الطفرة " ورشة البحرين"وأشارت الغارد في . 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
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.261.28-1.56%4197,469          123,035
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD1.040.986.12%133440,696        440,773لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.420.420.00%0-                0

بورصة عمان
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.174.18-0.24%93284,909        1,675,624

.شركة (61)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  (54)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  (153)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها . (%97.97)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته  (1839.1)نقطة مقارنة مع  (1876.5)أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً (14747)مليون سهم، نفذت من خالل  (32.5)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق (27.2)مليون دينار مقارنة مع  (38.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي (%41.7)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع  (5.4)مليون دينار مقارنة مع  (7.7) حوالي 27/06 – 23/06بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.401.400.00%913,757          19,245
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.583.580.00%11,256            4,446

سوق دبي
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.051.06-0.94%613,750          14,459

. درهم دون تغير عن اغالق االسبوع السابق1.50 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 16,909,898.42 سهم بقيمة 11,376,806.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن اغالق األسبوع السابق% 1.339 منخفضا بنسبة 4.42درهم وأغلق على 166,918,881.07 سهم بقيمة 37,589,029.00 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 11,579.00درهم نفذت من خالل 763,712,343.96 سهم بقيمة 425,941,609.00 جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.23 نقطة أي بنسبة 32.82 نقطة منخفضاً 2,626.06اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.711.710.00%2585               1,411
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.452.450.00%0-                0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.400.400.00%1749,845          26,922
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.904.900.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.551.550.00%2838,155          58,334
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.983.00-0.67%46,233            26,440
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.262.260.00%0-                0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.502.490.40%813,000          31,686
البنك الوطني

TNBUSD1.611.610.00%127,644            12,540
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.453.50-1.43%21,131            3,902
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.700.73-4.11%39387,532        266,394
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.0014.000.00%61,552            30,646

 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.340.333.03%2412               140اللوجستية
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االسبوع
العملة عن اغالق األسبوع السابق% 0.10 نقطة مرتفعاً بنسبة 525.70غلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على أ

فلسطين بورصة عضو

قيمة

 االسهم 

$المتداولة

 عدد

الصفقات
الرمز

الشركة اسم

االسبوع

السابق 

 االسهم عدد

المتداولة

0.82%BPC

التغير

7.06%NAPCO

6.12%OOREDOO

الشركات االكثر ارتفاعا

2.86%

3.03%

الشركات االكثر انخفاضا

AIG

659

ملخص التداول االسبوعي

WASSEL

الحجم حيث من تداوال االكثر القيمة حيث من تداوال االكثر

1,095,019 PALTEL

33

7

440,696

387,532

284,909

183,397

AIG

OOREDOO

UCI

PALTEL

BOP

OOREDOO

AIG

BOP

UCI

1,675,624

440,773

381,565

369,122

266,394

525.73

523.23

524.83
524.2

525.7

523

525

527

529

21-Jul-19 22-Jul-19 23-Jul-19 24-Jul-19 25-Jul-19

بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 0.10نقطة أي بنسبة 0.52نقطة مرتفعاً 525.70أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . عقد659دوالر نفذت من خالل 3,864,126بقيمة 2,818,473بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية. شركة فقط14شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
سهم بقيمة 284,909عن اغالق األسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.24دينار منخفضاً بنسبة 4.17عند مستوى 
عن اغالق % 1.56دوالر منخفضا بنسبة 1.26هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة93دينار نفذت من خالل 1,675,624

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق . دوالر123,035.04سهم بقيمة 97,469االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 
369,122سهم بقيمة 183,397حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 1.47دوالر منخفضاً بنسبة 2.01على 

دوالر

مليون13.50على المساهمين ورفع رأس مال الشركة إلى % 40تقر توزيع أرباح بنسبة " األهلية للتأمين"الجمعية العامة لـ 

الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر 2018صادقت الجمعية العمومية للشركة ألهلية للتأمين خالل اجتماعها العادي عن العام 
وصية الشركة الرئيسي بمدينة رام هللا وبالربط عبر تقنية االتصال المرئي الفيديو كونفرنس مع مقر الشركة في قطاع غزة، على ت

والتي تعتبر من أعلى النسب التي توزعها شركات التأمين، حيث ستوزع % 40مجلس االدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 

مليون دوالر أمريكي 13.50من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة % 35وأسهم مجانية بواقع % 5الشركة أرباح نقدية بواقع 
مليون دوالر أمريكي، كما وأعلن مجلس ادارة الشركة خالل هذا االجتماع عن خطته القادمة لرفع رأس مال الشركة الى 10بدالً من 

بقيمة ( االختياري)كما ووافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس االدارة بدعم االحتياطي . مليون دوالر أمريكي15

ألف دوالر أمريكي من األرباح المستبقاه بهدف تعزيز المركز المالي للشركة وهامش المالءة، وبذلك يصبح االحتياطي بواقع 400

دوالر أمريكي2,900.000 . 

" للتأمين تعلن عن شعارها الجديد بمناسبة مرور عام على إطالق خدماتها" تمكين

، وذلك بمناسبة مرور عام على إشهار الشركة رسمياً "الوعد والوفاء والسند"أعلنت شركة تمكين للتأمين عن شعارها الفرعي الجديد 

من قبل مراقب الشركات وإطالق خدماتها للجمهور في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر شبكة من الفروع والمكاتب 
ها ، انسجاماً مع هويتها المؤسسية ورسالت"برؤية إسالمية"شعارا رئيسيا " تمكين"وتعتمد . والوكالء في شهر أيار من العام المنصرم

.في تقديم خدمات وحلول التأمين اإلسالمية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء

يفتتح مكتبا في دار صالح( ISBK)البنك اإلسالمي الفلسطيني 

فل وحضر ح.افتتح البنك اإلسالمي الفلسطيني تحت رعاية محافظ سلطة النقد عزام الشوا مكتبا في قرية دار صالح شرق بيت لحم
سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم ومحمد عوض مبارك . االفتتاح عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية و د

لؤي زعول ممثل محافظة بيت لحم ولفيف من الشخصيات االعتبارية ورجال االعمال في . رئيس مجلس قروي دار صالح و د
المحافظة ومن البنك ماهر المصري رئيس مجلس االدارة وبيان قاسم المدير العام وعماد السعدي نائب المدير العام واألستاذ الدكتور 

.حسام الدين عفانة عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك ومدير منطقة الجنوب نزار بالي وعددا من مدراء الدوائر والفروع في البنك

. من الطاقة الشمسية بحلول نهاية العام" كهرباء القدس"ميغاواط إنتاج  20

ل الى قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام، هشام العمري، إن انتاج الشركة من الطاقة الشمسية سيص
شددا على ميغاواط بحلول نهاية العام الجاري وقال، ان هذه الطاقة تنتج من محطات نفذتها وتنفذها الشركة في مناطق امتيازها، م20

هذا االنجاز من شأنه أن ينعكس "وأوضح أن  .التزام الشركة بمواصلة االستثمار في قطاع الطاقة البديلة لتحقيق األمن الكهربائي

الطاقة، كونه إيجاباً على مستوى الخدمات الكهربائية التي تقدمها الشركة لمشتركيها، وهو إنجاز مهم لفلسطين على صعيد قطاع
تنوع سيساهم في تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي والتنموي، خصوصاً مع تزايد الطلب على هذه السلعة المهمة و

". استخداماتها في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني والعمراني

.
بورصة عمان

(  8.2)مليون دينار مقارنة مع ( 6.6)حوالي 25/07–21/07بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار ( 32.8)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(20.0)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 
(  27.9)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 41.0)مقارنة مع 

أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا . عقداً ( 13012)مليون سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %( 0.04)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1879.7)نقطة مقارنة مع ( 1880.4)األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ( 53)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 149)للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

شركة( 60)ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  .

مليون دينار14السيولة الفائضة ترتفع : المركزي األردني

1.324مليار دينار، مقابل 1.338تموز الجاري، إلى / يوليو22ارتفعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي األردني، يوم االثنين 
وأوضح المركزي . مليون دينار، بما فيها األموال المودعة لليلة واحدة بنافذة اإليداع14تموز، بواقع / يوليو21مليار دينار يوم األحد 

وأشار المركزي في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من . مليار دينار1.615في بيان، أن قيمة االحتياطات اإللزامية استقرت عند 

تموز الجاري/ يوليو23مليون دينار، يستحق يوم الثالثاء 500شهادات اإليداع ألجل أسبوع بقيمة  ..

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 3.17نقطة أي بنسبة 87.71نقطة مرتفعاً 2,850.69اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

عقد16,769درهم نفذت خالل 1,366,055,055سهم بقيمة 901,470,000جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 


