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451,292عذد االسهم المتذاوله

6عذد الشركات المرتفعة
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االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد

1,157,996 ($)قيمة االسهم المتذاولة 
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.59نقطة أي بنسبة  3.01نقطة مرتفعا  513.73أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فقد . صفقة 169دوالر نفذت من خالل  1,157,996سهم بقٌمة  451,292التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
 5.55أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 5شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  6ارتفعت أسعار اغالقات 

هذا واغلق سهم بادٌكو . صفقة 26دوالر نفذت من خالل  549,793سهم بقٌمة  70,667، حٌث بلغ حجم التداول %1.83دٌنار مرتفعا بنسبة 
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد . دوالر 121,528سهم بقٌمة  78,336، وقد بلغ حجم التداول %1.91دوالر منخفضا بنسبة  1.54على سعر 
 .دوالر 62,523سهم بقٌمة  22,171دوالر دون أي تغٌٌر عن األسبوع المنصرم، حٌث بلغ حجم التداول علٌه  2.82اغلق على 

  
 اجتماعات مجالس االدارة

فً المركز الرئٌسً للشركة فً مجمع  22/10/2014اجتماع مجلس ادارتها و ذلك ٌوم األربعاء فً تارٌخ  (NIC)حددت شركة التأمٌن الوطنٌة 

الساعة  22/10/2014اجتماع مجلس ادارتها و ذلك ٌوم األربعاء  (ABRAJ)و حددت شركة أبراج الوطنٌة . أبراج الوطنٌة الساعة الحادٌة عشر

ٌحدد اجتماع مجلس إدارته ٌوم  (PSE) و حدد سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة. العاشرة صباحا فً المركز الرئٌسً للشركة فً مجمع أبراج الوطنٌة

 .21/10/2014الثالثاء فً 
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار  7.1ملٌون دٌنار مقارنة مع   7.0حوالً   09/10 – 08/10بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار  35.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  14.0، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %1.8لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 
أما  .عقدا   8,148ملٌون سهم، نفذت من خالل   19.0أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق

نقطة  2118.8نقطة مقارنة مع  2112.2عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع  149ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها  %0.31لألسبوع السابق بانخفاض نسبته 

 .شركة 53شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  56إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن 
  

  (JOPT)مستحقات مصفاة البترول األردنية 
ملٌار دٌنار وفقا للرئٌس التنفٌذي للشركة  1.4بلغ إجمالً الدٌون المستحقة لشركة مصفاة البترول األردنٌة على عدة جهات مختلفة نحو 

وتراكمت هذه المستحقات نتٌجة تأخر جهات مختلفة عن السداد وأبرزها محطات تولٌد الكهرباء بشكل رئٌسً ٌلٌها  .عبدالكرٌم العالوٌن.م

ٌأتً هذا فً الوقت الذي نوهت فٌه وزارة المالٌة فً نشرتها األخٌرة إلى أن ارتفاع المدٌونٌة العامة إلى  .المؤسسات الحكومٌة والملكٌة األردنٌة

 4ملٌار دٌنار ٌعود إلى تنامً العجز النقدي المتراكم للكهرباء الوطنٌة والذي تجاوز  19ملٌار دٌنار فً نهاٌة تموز مقارنة مع  20.3مستوى 
 باءملٌارات دٌنار إذ قدمتها الحكومة ككفاالت لتلك الشركة لالقتراض من البنوك الداخلٌة بٌنما ٌوجد جزء من مدٌونٌة المصفاة لصالح الكهر

 .الوطنٌة
  

 مليون دينار صافي بيع االستثمار األجنبي ببورصة عًمان فى أيلول 6.8
أظهرت اإلحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قٌمة األسهم المشتراة من قبل المستثمرٌن غٌر األردنٌٌن والتً تمت من خالل التداول فً 

من حجم التداول الكلً، فً حٌن بلغت قٌمة % 16.3ملٌون دٌنار مشكلة ما نسبته  26.6قد بلغت , 2014بورصة عمان خالل شهر سبتمبر 
 .2014ملٌون دٌنار خالل شهر أٌلول  6.8ملٌون دٌنار، وبذلك ٌكون صافً االستثمار األجنبً قد انخفض بمقدار 33.5األسهم المباعة من قبلهم 

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ  3عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.31نقطة أي بنسبة  15نقطة منخفضا   4943اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول  15,770درهم نفذت من خالل   2,151,404,430سهم بقٌمة  643,132,893خاللها حجم التداول االجمالً 
.  عن االغالق السابق%2.69منخفضا بنسبة  11.45درهم وأغلق على  664,077,389سهم بقٌمة  58,517,169على شركة اعمار العقارٌة 

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على  333,867,441سهم بقٌمة  75,506,457اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها 
 %.0.90درهم منخفضا  بنسبة  4.50سعر 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

ملٌار  9أكتوبر مجلس إدارة شركة إعمار العقارٌة فً تمام الساعة الثانٌة ظهرا لمناقشة توزٌع أرباح للمساهمٌن بمقدار  9اجتمع ٌوم الخمٌس 
ملٌار درهم من عوائد عملٌة االكتتاب فً   5.3كانت الشركة قد أعلنت أنها ستقوم بتخصٌص نحو  .درهم، إلى جانب بعض الموضوعات األخرى

على المساهمٌن قبل إتمام " مجموعة إعمار مولز"ملٌار درهم، وزعتها  3.7إعمار مولز لٌتم دفعها كأرباح للمساهمٌن، باإلضافة إلى أرباح بقٌمة 
شركة تطوٌر  25ملٌار درهم، و نشٌر بالذكر بأن الشركة تصدرت قائمة جدٌدة ألكبر  9إلى " إعمار العقارٌة"الطرح األولى، لتصل توزٌعات 

ارتفع " إعمار"كما كشف التقرٌر الذي أورد القائمة أن سهم . ملٌار درهم 76. 7عقاري فً منطقة مجلس التعاون الخلٌجً، وبقٌمة سوقٌة بلغت 
 .شهرا   12خالل % 133.5

 


