
ABRAJUSD0.890.819.88%311,1719,555

AHCJOD0.730.730.00%000

AIBUSD1.121.110.90%1500560

AIGUSD0.160.160.00%946,1807,390

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.081.080.00%3384,69391,710

AQARIYAJOD0.570.570.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.250.244.17%110035

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.802.800.00%35110,389308,320

BPCUSD3.153.16-0.32%1659,982188,946

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.100.100.00%000

GMCJOD0.770.770.00%000

GUIUSD1.881.90-1.05%63,1005,828

ISBKUSD1.301.272.36%11,0001,300

JCCJOD0.840.86-2.33%62,4982,920

JPHUSD1.801.800.00%115,1209,161

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%000

NCIUSD1.011.03-1.94%51,0791,090

NICUSD3.153.101.61%22,4787,709

NSCJOD1.451.450.00%000

PADICOUSD1.241.43-13.29%239807,8631,090,032

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.445.45-0.18%181345,3322,649,224

PCBUSD0.730.730.00%612,5008,765

PECUSD1.181.25-5.60%35,3856,409

PHARMACAREUSD3.763.760.00%000

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.07-1.87%22,0403,048

PIICJOD1.991.942.58%1100281

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.570.561.79%2640,22632,234

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.920.911.10%12,0001,840

RSRJOD3.263.260.00%000

TICUSD1.301.254.00%1215280

TNBUSD1.141.15-0.87%232,191,3722,498,277

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%46,1602,538

VOICJOD7.557.550.00%000

WASSELJOD0.910.7226.39%102,8892,705

WATANIYAUSD0.730.730.00%4647,00033,695

NCI

JCC

االكثر تداوال من حيث القيمة

PALTEL 2,649,224

TNB 2,498,277

PADICO 1,090,032
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PEC

UCI

بياناتها عن أفصحت المدرجة الشركات من 94%

القانونية الفترة ضمن الثالث للربع 

عدد الشركات المتداولة
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9عدد الشركات المنخفضة

3,791,372عدد االسهم المتداوله

9عدد الشركات المرتفعة
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value 
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 (حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.93نقطة أي بنسبة  9.64نقطة منخفضاً  490.95أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 672دوالر نفذت من خالل  6,963,850سهم بقيمة  3,791,372لألسبوع المنصرم 

حيث بلغ حجم التداول % 0.18دينار منخفضا بنسبة  5.44أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 9بينما انخفضت أسعار إغالق 

، وقد بلغ %13.29دوالر منخفضا بنسبة  1.24هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 125دوالر نفذت من خالل  2,649,224سهم بقيمة  345,332
دون أي تغير في اإلغالق حيث بلغ حجم التداول  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 1,090,032سهم بقيمة  807,863حجم التداول 

 .دوالر 308,320سهم بقيمة  110,389عليه 
  

 إفصاحات الشركات
من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين أفصحت عن بياناتها المالية للربع الثالث ضمن الفترة   %94أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أن 

شركة ما  46شركة، حيث أفصحت ضمن الفترة القانونية لإلفصاح  49القانونية وأشار عويضة إلى أّن عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية قد بلغ 
في تقديم إفصاحاتهما  (RSR) وشركة مصايف رام هللا (AIG) من عدد الشركات المدرجة، في حين فشلت كل من شركة المجموعة األهلية للتأمين% 94نسبته 

، فلم تتمكن من اإلفصاح ضمن الفترة القانونية لظروف قاهرة، وتّم (PHARMACARE) أّما شركة دار الشفاء لصناعة األدوية. ضمن الفترة القانونية المتاحة

من % 70ولفت عويضة إلى أن حوالي . مليون دوالر أمريكي 177ووصلت حصيلة األرباح إلى . 16/11/2014منحها فترة إضافية لإلفصاح تنتهي في 
و . شركة مفصحة أرباحاً عن الفترة 46شركة من أصل  32، حيث حققت 2014الشركات المفصحة قد حققت أرباحاً عن فترة الشهور التسعة األولى من العام 

 .شركة إما حققت أرباحاً أو قلصت خسائرها 46شركة من أصل  38هناك 
 

 اتفاقية دعم الخزينة
مليون دوالر برعاية رئيس الوزراء، وبحضور القنصل األميركي العام في  100وقعت الحكومتان الفلسطينية واألميركية اتفاقية لدعم الموازنة الفلسطينية بقيمة 

نثمن الجهود الدولية في : "وقال الحمد هللا. القدس، ونائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد الوطني، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية
ونؤكد على ضرورة تعزيز العالقات . دعم الشعب الفلسطيني لتثبيت حقوقه على طريق بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونخص بالذكر الحكومة األميركية

ل تالالفلسطينية الدولية بما يضمن حرية الشعب الفلسطيني وتعزيز كفاءة مؤسساته التي نحرص دوما على تطويرها رغم كل معيقات وانتهاكات االح
ؤكداً أن ، موشدد الحمد هللا على أهمية وفاء الدول المانحة بالوعود التي تقدمت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة ."اإلسرائيلي

 .عملية إعادة اإلعمار لن تكون مكتملة دون تقديم هذه األموال
 

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق  6.4مليون دينار مقارنة مع   4.4حوالي  06/11  –  02/11 بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من

أما عدد . مليون دينار لالسبوع السابق 31.9مليون دينار مقارنة مع   22.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %30.6وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم  .عقداً  13,186مليون سهم، نفذت من خالل  25.2األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار . %0.02نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,106.1نقطة مقارنة مع  2,106.7القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها،  59شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  172اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
 .شركة 76بينما انخفضت أسعار أسهم 

 
 

  اإلستثمارات األجنبية
حيث  2014مليون دينار خالل شهر أكتوبر  7.7أظهرت اإلحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن يكون صافي االستثمار األجنبي قد ارتفع بمقدار 

من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة األسهم المباعة % 21.1مليون دينار بنسبة  27.8قيمة األسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير األردنيين  بلغت 
من % 49.2حوالي  2014و اصبحت نسبة مساهمة غير األردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أكتوبر  .مليون دينار 20.1من قبلهم 

 .من إجمالي القيمة السوقية للبورصة% 12.9، في حين شكلت مساهمة غير العرب %36.3إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 3.06نقطة أي بنسبة  139.24نقطة منخفضاً  4,406.15اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة  29,235درهم نفذت من خالل  3,621,598,641سهم بقيمة  1,501,807,824خاللها حجم التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد . عن االغالق السابق%1.5منخفضاً بنسبة  9.85درهم وأغلق على  959,662,257سهم بقيمة  94,014,744اعمار العقارية 
درهم منخفضاً بنسبة  3.83درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  1,183,955,188سهم بقيمة  293,636,470بلغ حجم التداول عليها 

9.456.% 
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
الذي تطوره الشركة في إطار المرحلة األولى من خور دبي الواقع في « دبي كريك رزيدنسز»باعت إعمار العقارية كافة الوحدات المطروحة ضمن مشروع 

سنوات وتعتزم التوسع بالسعودية ومصر  5سنة مقبلة وليس  150هذا باإلضافة إلى أن الشركة تضع خططا لـ .مشروع الخيران الشهير بموقعه على خور دبي 

 .والهند
  

 (ARTC)أرابتك القابضة 
ليها إنشاء م عقال رئيس جمعية رجال األعمال المصريين أن شركة أرابتك اإلماراتية قد تسلمت من الحكومة المصرية مخططاً لمجموعة من األراضي التي سيت

كما أن الشركة اتفقت مع الحكومة المصرية على أن يتم سداد قيمة األرض من خالل وحدات في المشروع تحصل عليها الحكومة  .مشروع المليون وحدة سكنية

.وليس نقدا  40 وكان مجلس الوزراء المصري قد وجه وزارة اإلسكان بالبدء فوراً في تنفيذ اإلجراءات الخاصة بمشروع المليون وحدة سكنية، والبالغ قيمته 

 .مليار دوالر والذي تنفذه شركة آرابتك القابضة


