
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.171.170.00%0-            0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.660.660.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.851.9-2.63%1423,653       44,268

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.30.33-9.09%165685,954       216,041

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD660.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD1.971.941.55%80884,987       1,699,007(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.76-3.95%14,470         4,602العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.70.71-1.41%16,700         6,615
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.553.92%11                4
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%53,334         11,286
  بنك فلسطين

BOPUSD2.452.450.00%107161,670     396,513
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.085.15-1.36%87,773         39,437
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.690.7-1.43%89232,566     229,164
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.521.520.00%1393            597
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.222.220.00%1953,605         119,436
 سجاير القدس

JCCJOD0.880.880.00%844,925       55,790
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.112.6517.36%83137,050     395,784
 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 

NAPCOJOD0.570.59-3.39%1172            138والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.081.025.88%55,714         6,142
 التأمين الوطنية

NICUSD3.153.2-1.56%13,000         9,450
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.261.260.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.621.63-0.61%1211,219,878    1,975,793
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.714.74-0.63%98107,022     711,598
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.211.22-0.82%2023,900         28,889
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.633.60.83%29,000         32,643
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.010.992.02%85,450         5,502
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD2.682.564.69%22,500         6,700
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.251.250.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.252.250.00%632,199       102,239
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.540.540.00%53102,152       76,614
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.921.891.59%39159,276     298,089
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.62.580.78%31,966         5,112
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD3.283.280.00%0-            0
البنك الوطني

TNBUSD1.81.84-2.17%2539,759       72,096
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.54.50.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.680.663.03%84,600         3,047
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD11.511.8-2.54%5119            1,934
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.490.490.00%91,328         637اللوجستية
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.0313.00%150294,644     305,800لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.10نقطة أي بنسبة 0.55نقطة مرتفعاً 571.15أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركة   11وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة1,138دوالر نفذت من خالل 6,860,967سهم بقيمة 4,259,760لألسبوع المنصرم    

عن اغالق االسبوع % 0.63دينار منخفضاً بنسبة 4.71أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  . شركة فقط 13بينما انخفضت أسعار إغالق 

دوالر منخفضاً بنسبة 1.62هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة98دينار نفذت من خالل 711,598سهم بقيمة  107,022الماضي، حيث بلغ حجم التداول  

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر1,975,793سهم بقيمة  1,219,878عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه   % 0.62

.  دوالر396,513سهم بقيمة 161,670حيث بلغ حجم التداول عليه  . دوالر دون تغير عن إغالق األسبوع الماضي 2.45

شركة جوال توقع اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك القدس

دة من خالل مع بنك القدس اتفاقية تعاون حول خدمات التسديد اإللكتروني واآللي وخدمات شحن األرص" جوال"وقعت شركة االتصاالت الخلوية  الفلسطينية 

جوال والسيد صالح كةرالوسائل اإللكترونية لبنك القدس، حيث تم التوقيع في مقر شركة جوال في مدينة رام هللا بحضور كل من السيد عبدالمجيد ملحم مدير عام ش

س سهولة في إتمام عملية ووفقاً لالتفاقية تتيح القنوات اإللكترونية لبنك القد. هدمي المدير العام لبنك القدس وعدداً من المدراء في كل من شركة جوال وبنك القدس

، "المكس"مشتركي صيد لإدارة الفواتير واألرصدة الخاصة بمشتركي شركة جوال؛ حيث يستطيع المشترك بنظام الفاتورة أن يسدد فواتيره، وتتيح اآللية إضافة الر

.وتعبئة رصيد لمشتركي الدفع المسبق، وذلك من خالل الحساب الشخصي لمشترك جوال في بنك القدس

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق ( 4.7)مليون دينار مقارنة مع ( 5.4)حوالي 14/09–10/09بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . مليون دينار لالسبوع السابق(14.2)مليون دينار مقارنة مع ( 27.1)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(14.3)وبنسبة ارتفاع 

عقداًأما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض ( 12564)مليون سهم، نفذت من خالل ( 24.5)األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة 0.55)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2148.1)نقطة مقارنة مع ( 2136.4)الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار ( 60)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 158)أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 66)أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.35نقطة أي بنسبة 12.92نقطة مرتفعا  3657.23اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 12,986درهم نفذت من خالل 1,134,105,952.020سهم بقيمة  876,955,910التداول 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق.% 1.266مرتفعاً  بنسبة 8.800درهم وأغلق على 199,369,278.560سهم بقيمة 22,764,843

(% .4.459)منخفضاً بنسبة  3.000درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  53,567,093.450سهم بقيمة  17,368,875التداول عليها   

( GFH)مجموعة جي إف أتش المالية 

ايجابي على ثركشفت شركة جي أف إتش المالية المدرجة في سوق دبي المالي في بيان لها عن توقعها تحقيق معاملة تخارجها من محفظة عقارية في أتالنتا أ

إضافة إلى % 7كعائد على حصتها في المحفظة والتي تقارب % 13.6وأوضحت الشركة أنها تتوقع أن تحقق . النتائج المالية خالل الربع الثالث من العام الجاري

أتالنتا  من خالل وحسب البيانات المتاحة أتمت شركتها التابعة جي إف إتش كابيتال صفقة تخارج من محفظة عقارية في. مليون دوالر كعوائد سائلة2.3تحصيلها 

.مليون دوالر43بيع أحد العقارات ضمن محفظتها للعقارات السكنية الكائنة في أتالنتا بقيمة تزيد على 

(UPP)االتحاد العقارية 

ركة في بيان صدر وقالت الش". االتحاد إلدارة الفنادق"و" يونيون مولز: "عن تأسيس شركتين جديدتين مملوكتين لها بالكامل، هما" االتحاد العقارية"أعلنت شركة 

خيارات البيع " ولزيونيون م"وستوفر . عنها إن تأسيس الشركتين يهدف إلى توسيع عملياتها، وتنويع إيراداتها من خالل استثمارها في قطاعات اقتصادية جديدة

في قلب " ذا سنترال"، حيث ستدشن الشركة أول مشاريعها في مجال تطوير مراكز التسوق بإطالق مركز "االتحاد العقارية"بالتجزئة والترفيه في مختلف مشاريع 

.طوابق تتضمن متاجر التجزئة والمطاعم والترفيه4ألف متر مربع، وهو مجمع متكامل مؤلف من 100على مساحة " موتور سيتي"مشروع 

(EMAAR)إعمار العقارية 

وهيمنت الشركات العقارية في اإلمارات . شركة عقارية بالمنطقة100تصدرت قائمة أقوى « إعمار العقارية»أن شركة " فوربس الشرق األوسط"كشفت مجلة 

شركات من اإلمارات، تتصدرها مجموعة الوصل إلدارة 8وضمت قائمة العشرة الكبار . شركة25بوجود « أفضل الشركات العقارية غير المدرجة»على قائمة 

نخيل وصل للعقارات ودبي للعقارات والمراكز العربية وماجد الفطيم العقارية والفطيم العقارية و: شركات عقارية كال من10وضمت قائمة أفضل . األصول

.وأرينكو للعقارات والحبتور العقارية وبلوم القابضة

(DAMAC)داماك العقارية 

–وأوضح . مليار درهم25.5، أن قيمة المشاريع العقارية قيد التنفيذ وبمرحلة التخطيط في الشركة تصل إلى " داماك العقارية"قال نائب رئيس أول في شركة 
مليار درهم، الفتاً إلى أنها تشمل المشاريع التي قامت 51أن قيمة المبيعات اإلجمالية للمحفظة العقارية للشركة بلغت أكثر من " االتحاد"حسبما أوردت صحيفة 

التخطيط لإلنشاء تصل وذكر أن نسبة المشاريع قيد التطوير التي وصلت إلى مرحلة اإلنشاء أو. الشركة بتسليمها، والمشاريع قيد اإلنشاء، ومشاريع ضمن التخطيط

.من قيمة المحفظة العقارية% 50إلى نحو 

(DEYAAR)ديار للتطوير

البيان الذي وأوضحت الشركة، في. الجديد بقيمة مليار درهم، وذلك في منطقة الخليج التجاري بدبي" ساوث باي"قامت شركة ديار للتطوير بإطالق مشروع 

شقة 448وأشارت الشركة إلى أن المشروع يضم . طابقاً 63مليون قدم مربعة، ويتكون من 1.3نسخته، أن المشروع يمتد على مساحة بناء تقدر بـ " مباشر"تلقى

امات وأضافت الشركة أن المشروع سيضم صالة لأللعاب الرياضية، وحم. وحدة تابعة للفندق ستديرها عالمة تجارية خاصة345شقة فندقية، و133سكنية، و

.سباحة، وملعب غولف صغيراً، وغيرها من المرافق الترفيهية

(SHUAA)شعاع كابيتال 

وقال رئيس . زايدفي قلب مدينة دبي بشارع الشيخ" دباوي"كشفت شركة شعاع كابيتال خالل معرض سيتي سكيب العالمي،  عن خطط لتشييد  ناطحة السحاب 

" دباوي"ى أن وأشار جاسم الصديقي إل".  بدأت شعاع برسم مسار جديد يدعم مواطن القوة األساسية ويعزز الفرص الجديدة لدينا": "شعاع كابيتال"مجلس إدارة 

وباوي في قلب مدينة دبي ووفقاً لبيان الشركة، يقع فندق د. بما يعكس حجم التفاؤل الذي يغمرنا إزاء مستقبل شركتنا" شعاع"يعتبر خير دليل على طموح وإمكانات 

مثابة برج سكني ليكون ب" دباوي"وتم تصميم . على طريق الشيخ زايد، ويوفر إطاللة على الخليج العربي على جانب واحد وبرج خليفة، أطول برج في العالم

.وفندقي متعدد االستخدامات لمواكبة متطلبات القطاعات السكنية والسياحية والفندقية في دولة اإلمارات


