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PIICJOD1.991.990.00%000
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PMHCUSD0.850.850.00%000
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PSEUSD5.005.000.00%000
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RSRJOD3.253.26-0.31%228128

TICUSD1.301.300.00%000

TNBUSD1.141.140.00%127,9519,056

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.400.41-2.44%33,1001,258
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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

3,231,508 ($)قيمة االسهم المتداولة 
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نقطة 1.57 القدس مؤشر ارتفع

المنصرم األسبوع خالل%  0.32 بنسبة 
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.32نقطة أي بنسبة  1.57نقطة مرتفعاً  492.52أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

 شركات بينما انخفضت أسعار 3وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 417دوالر نفذت من خالل  3,231,508سهم بقيمة  1,008,044المنصرم 

   سهم بقيمة 315,557حيث بلغ حجم التداول % 0.18  دينار منخفضا بنسبة 5.43أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 14  إغالق

سهم بقيمة  253,606، وقد بلغ حجم التداول %6.45  دوالر مرتفعاً بنسبة 1.32هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 81دوالر نفذت من خالل  2,417,312
 .دوالر 169,375سهم بقيمة  60,605دون أي تغير في اإلغالق حيث بلغ حجم التداول عليه  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 327,921

  
 2014اكسبوتك 

لما يحمله من امتزاج لجميع وسائل التكنولوجيا من خالل العديد من الشركات المحلية والعالمية  2014أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أهمية مؤتمر اكسبوتك 
، مثمنا اهمية تعريف المواطنين بكافة الوسائل التكنولوجية من خالل دور كل شركة في   12/11/2014إلى  9/11/2014المشاركة في المعرض الذي عقد من تاريخ 

وكانت هناك مشاركات واسعة جداً و  . الترويج لمنتجاتها ، وقال أن وزارة االتصاالت شكلت بيئة تكنولوجية وبنية تحتية تستطيع من خاللها أي شركة أو مجموعة العمل

شركة اإلتصاالت الفلسطينية التي تميزت من خالل : حضور الفت و تفاعل كبير مما أدى إلى تحقيق العديد من الشركات المشاركة إنجازات بارزة، من أهم هذه الشركات
 .تركيزها على الجانب الترفيهي في تقديم الحلول المختلفة، و شركة جوال و شركة حضارة و غيرها

  
 سلطة النقد

ات الدولية، ال سيما ارسأعلنت سلطة النقد أنها أصدرت تعليمات جديدة للبنوك خاصة باختبارات التحمل، في إطار سعيها لمواكبة المستجدات بما يتماشى وافضل المم
وقالت سلطة النقد إن هذه التعليمات تهدف الى زيادة فاعلية االختبارات التي تجريها المصارف كأداة من  .إصدارات لجنة بازل الخاصة بالممارسات السليمة في هذا المجال

ر بمثابة العمود الفقري في عتبأدوات إدارة المخاطر، حيث تضمنت هذه التعليمات القواعد والحدود الدنيا الواجب مراعاتها من جانب المصارف العاملة في فلسطين والتي ت
ى امتصاص الصدمات المالية عل النظام المالي الفلسطيني، األمر الذي يستلزم التركيز بدرجة أكبر على مراقبة ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها، بهدف تعزيز قدرتها

 .المختلفة، ما سينعكس بشكل إيجابي على االستقرار في مجمل القطاع المالي
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة  4.4مليون دينار مقارنة مع   8.4حوالي  13/11  –  09/11 بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لالسبوع السابق 22.1مليون دينار مقارنة مع   41.9، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %89.3إرتفاع 
أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم  .عقداً  19,020مليون سهم، نفذت من خالل  45.3سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها . %0.07نقطة لألسبوع السابق بإنخفاض نسبته  2,106.7نقطة مقارنة مع  2,105.2إلغالق هذا األسبوع إلى 

 .شركة 71شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  67شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  181لهذا األسبوع والبالغ عددها 
 

 البنك العربي
بمسؤولية البنك المدنية في  22/9/2014أعلن البنك العربي انه قدم طلباً جديداً لدى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ 

ة المحلفين والحقاً للطلبين هيئقضية لندي المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات اإلسرائيلية االميركية، وذلك ضمن اإلجراءات التحضيرية الستئناف قرار 
واوضح البنك انه سيلجأ إلى محكمة االستئناف لعدة أسباب رئيسية وجوهرية  .المتعلقين برد الدعوى وإعادة المحاكمة 10/10/2014المقدمين إلى محكمة المقاطعة بتاريخ 

والقرارات المتعلقة باألدلة، حيث أن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه  2010تتمثل، اولها قرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 
ة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها دلوبيناته، كما أنه أدى إلى استبعاد أدلة هامة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين واألنظمة، ومنع البنك من تقديم األ

  .ة البنك المدنيةوليالمحكمة، كما وحرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين األجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرارا بمسؤ
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 5.70نقطة أي بنسبة  251نقطة مرتفعاً  4,657.29اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

 110,148,068صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  33,733درهم نفذت من خالل  4,879,137,282سهم بقيمة  2,067,753,646االجمالي 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق%11.68مرتفعاً بنسبة  11.00درهم وأغلق على  1,147,467,722سهم بقيمة 

 %.11.49درهم مرتفعاً بنسبة  4.27درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  1,924,013,476سهم بقيمة  457,895,043
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
حيث نفت الشركة شائعات رعايتها لنادي ليفربول لكرة القدم االنجليزي و . عانت الشركة خالل األسبوع الماضي من العديد من اإلشاعات و التي نفتها إدارة الشركة

 .متر في الشيشان 400شائعات عزمها إنشاء برج بطول 
 

 (ARTC)أرابتك القابضة 
ستبدأ تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية خالل " أرابتك القابضة"قالت بعض الصحف نقال عن مصدر مسؤول بوزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية المصرية أن شركة 

زمة وستسلم لالوأضاف المصدر أنه تم االتفاق بين الشركة والوزارة بشكل نهائي على مراحل تنفيذ المشروع، حيث ستحصل الشركة اإلماراتية على األراضي ا .أيام قليلة

كانت شركة أرابتك قد وقعت في أبريل الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة  .الشركة للحكومة مقابل األرض والمرافق المخصصة للمشروع وحدات سكنية ومباني خدمات عامة

 .مليار دوالر 40الدفاع بالنيابة عن الحكومة المصرية لتطوير وإنشاء مشروع سكني كبير، يضم مليون وحدة سكنية بأنحاء مصر، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 
 

 إفصاحات بعض الشركات
مليون درهم لنفس الفترة  127.9مليون درهم مقارنة مع  833.9محققة ارتفاع باألرباح وصل إلى  2014أفصحت شركة اإلتحاد العقارية عن بياناتها المالية للربع الثالث 

مقارنة مع أرباح الربع  2014مليون درهم بنهاية التسعة أشهر األولى  488.3كما و ارتفعت أرباح العربية للطيران إلى %. 172من العام السابق، أي بنسبة إرتفاع 
كذلك حققت . 2014مليون دوالر بنهاية التسعة أشهر األولى  10.8كما حقق بيت التمويل الخليجي ارباحاً قدرها %(.  48)مليون درهم ما يعادل إرتفاع  247.4الثالث 

 .مليون درهم 472و بقيمة % 9شركة دانة غاز ارتفعا باالرباح بنسبة 
 


