
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%168              80

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.630.588.62%2353            305

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.711.73-1.16%1921,075       36,569

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.240.234.35%126647,631       154,006

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.91.90.00%35117,634       223,419(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.70.70.00%558,944       58,189العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.90.7618.42%710,800       12,501
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.622.620.00%0-            0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.512.452.45%149463,682     1,156,277
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.15.011.80%916,514       84,892
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.730.6610.61%44117,279     119,385
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.581.570.64%21,214         1,918
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.052.030.99%1772,539         148,068
 سجاير القدس

JCCJOD0.940.931.08%3757            997
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.0230.67%729,652       89,845
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.380.380.00%0-            0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.662.660.00%0-            0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.081.080.00%16,278         6,780
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.590.590.00%0-            0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.061.023.92%31,197         1,269
 التأمين الوطنية

NICUSD3.283.280.00%0-            0
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.471.470.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.51.54-2.60%151543,265       833,527
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.554.530.44%80820,533     5,287,781
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.341.33.08%4375,767         99,099
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.61.39%21,984         7,242
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.161.150.87%1547,673,585  8,859,881
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.281.270.79%11,000         1,805
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.792.2623.45%34,750         17,504
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.490.474.26%33136,676       96,053
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD22.01-0.50%53197,607     398,429
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.852.850.00%110,000       40,197
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.452.42.08%1500            1,225
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.123.120.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.791.780.56%73,022         5,298
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.660.634.76%24820,040     530,628
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD12.111.91.68%31,222         20,848
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.460.47-2.13%2306            140اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD10.973.09%101251,962     256,976لالتصاالت
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عن إغالق األسبوع % 1.12 نقطة مرتفعاً بنسبة 560.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 1.12نقطة أي بنسبة 6.2نقطة مرتفعاً 560.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

.  صفقة1,089دوالر نفذت من خالل 18,551,133سهم بقيمة   12,107,836بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم  

أغلق سهم شركة . شركات فقط4شركة بينما انخفضت أسعار إغالق 23وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

820,533عن اغالق االسبوع السابق ، حيث بلغ حجم التداول %  0.44مرتفعاً بنسبة 4.55االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

%  2.60دوالر منخفضا بنسبة 1.5هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة80دينار نفذت من خالل 5,287,781سهم بقيمة 

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر833,527سهم بقيمة  543,265عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   

حيث بلغ حجم التداول عليه  . عن إغالق األسبوع الماضي % 2.45دوالر مرتفعاً بنسبة 2.51فلسطين، فقد اغلق على 

.دوالر1,156,277سهم بقيمة  463,682

2017انطالق فعاليات معرض اكسبوتك 

، 2017بوتك ومجموعة االتصاالت الفلسطينية الراعي الرئيسي إلكس" بيتا"علن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية أ

بعة عشر، في دورته الرا( إكسبوتك) ، عن موعد إنطالق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي 03.12.2017اليوم األحد الموافق 

، "االبداع واالستثمار" من الشهر الحالي، تحت شعار 13-11والذي من المقرر أن يُعقد في كل رام هللا وغزة في الفترة ما بين 

يى يح.عالم موسى وزير االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ود. برعاية إعالمية من شبكة معا االعالمية، وذلك بحضور د

لفلسطينية، في مقر السلقان رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية وعمار العكرالرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت ا

ينظم للسنة يسرنا اطالق فعاليات اكسبوتك والذي"عالم موسى وزير االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات .وتحدث د. شركة جوال

تثمار تكون الرابعة عشر، ويحمل هذا العام عنوان االبداع واالستثمار فحين يرتبط االبداع واالبتكار واألفكار الريادية باالس

".فلسطين قد بدأت فعال اللحاق بركب التطورات العالمية

جوال وقعت اتفاقية فنية مع شركة ايريكسون لتشغيل خدمات الجيل الثالث

وقال .ي الفلسطينيةوقعت شركة جوال وشركة ايريكسون الخلويتين اتفاقية اليوم الثالثاء بشان تشغيل الجيل الثالث في االراض

ركة ايريكسون ان ما جرى توقيعه هو اتفاقية فنية مع ش" الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية عمار العكر لوطن 

موقعة مع هذه اتفاقية فنية، الدارة موارد الشبكة وهي كبقية االتفاقيات ال" واضاف العكر ". لتشغيل خدمات الجيل الثالث

لعكر ان واوضح ا". ايريكسون، نحن نتعاون مع ايريكسون وهذه ليست االتفاقية االولى معها، ولكن هذه تخص الجيل الثالث

ضخيم كل ما ان اسرائيل تحاول ت" الجانب االسرائيلي يحاول تضخيم هذه االتفاقية ويعلن عنها ويظهرها كانها انجاز ، مضيفاً 

واكد العكر ان وزير االتصاالت الفلسطيني سيعلن". سنوات10يتعلق بخدمة الجيل الثالث الظهارها كانجاز رغم تأخيرها لمدة 

.خالل االسبوع المقبل عن الموعد الرسمي لتشغيل خدمات الجيل الثالث

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 7.4)حوالي 07/12–03/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

(  37.1)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(14.3)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (8.7)

سبوع أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األ. مليون دينار لالسبوع السابق(34.6)مليون دينار مقارنة مع 

عار أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألس. عقداً ( 10134)مليون سهم، نفذت من خالل ( 34.3)فقد بلغ 

ولدى %(. 0.65)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2122.5)نقطة مقارنة مع ( 2108.7)األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 149)مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 74)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 38)

سوق دبي

تم . عن إغالق األسبوع السابق% 0.78نقطة أي بنسبة 26.71نقطة منخفضاً  3,393.46اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

13,868درهم نفذت من خالل 1,703,312,779سهم بقيمة  841,313,785جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 4عقد 

7.730درهم وأغلق على  191,872,751سهم بقيمة 24,943,508صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  

سهم بقيمة   14,362,510اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن  االغالق السابق% 2.049مرتفعاً بنسبة 

عن اغالق االسبوع % 2.049منخفضاً بنسبة 2.390درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  34,113,652.180

.السابق 

(GFH)مجموعة جي إف إتش المالية 

لالستحواذ على جزء " إنسبايرد"مليون دوالر مع مجموعة 150المالية اتفاقية تصل قيمتها إلى " جي إف إتش"وقعت مجموعة 

م إنشاء ولفتت المجموعة إلى أنه ت. من المحفظة التعليمية التابعة لمجموعة جي إف إتش في منطقة مجلس التعاون الخليجي

وذكر نديم نسولي مؤسس ورئيس . مليون دوالر300المحفظة التعليمية على مدى السنوات األربعة الماضية، حيث تقدر قيمتها بـ 

شار وي. مجموعة إنسبايرد أن الشركة تتطلع إلى االستحواذ على فرص أخرى في هذا المجال مع مجموعة جي إف إتش المالية

ع هي مجموعة دولية مقرها في المملكة المتحدة، وتضم عددا كبيرا من المدارس الواقعة في أرب" إنسبايرد"إلى أن مجموعة 

جنوب ألف طالب، وتنتشر مدارس المجموعة في إيطاليا والمملكة المتحدة، وسويسرا، وبلجيكا، و22قارات وتستوعب أكثر من 

.أفريقيا، وكينيا، وأستراليا، وكولومبيا، وبيرو


