
ABRAJUSD0.780.754.00%46,0204,695

AHCJOD0.790.91-13.19%3167196

AIBUSD1.101.12-1.79%88,1818,916

AIGUSD0.130.130.00%37,9641,035

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.091.090.00%3269,99576,320

AQARIYAJOD0.600.600.00%33,0342,568

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.240.240.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.862.821.42%4457,464161,656

BPCUSD3.183.150.95%759,270188,077

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.090.090.00%1677,6006,984

GMCJOD0.810.810.00%0146167

GUIUSD1.881.880.00%215,59429,317

ISBKUSD1.281.270.79%316,69021,200

JCCJOD0.850.841.19%49151,094

JPHUSD1.831.85-1.08%44,3127,916

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%11,000268

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%21,2601,333

NCIUSD1.051.050.00%000

NICUSD3.153.150.00%349154

NSCJOD1.451.422.11%13,0006,135

PADICOUSD1.531.54-0.65%56261,654403,113

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.515.55-0.72%5946,227361,547

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%08161,020

PHARMACAREUSD3.763.77-0.27%29,96437,465

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.071.070.00%000

PIICJOD1.941.854.86%1100274

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.570.59-3.39%1315,13212,183

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.890.90-1.11%89,5008,455

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.271.270.00%000

TNBUSD1.211.200.83%373,173,5043,627,046

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%1028,23611,580

VOICJOD7.517.510.00%073773

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.770.78-1.28%42382,080294,248

1.19%

-1.79%
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10عذد الشركات المنخفضة

4,259,947عذد االسهم المتذاوله

8عذد الشركات المرتفعة
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 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

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

5,275,737 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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ملخص التذاول االسبىعي

368عذد العقىد

 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

 الثالث للربع اإلفصاحات ترقب

المفصحين أولى الدهانات لصناعة العربية الشركة و

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير
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AIB

االكثر تذاوال من حيث القيمة

TNB 3,627,046
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value 
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.22نقطة أي بنسبة   1.11نقطة منخفضاً   512.62أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة 368دوالر نفذت من خالل  5,275,737سهم بقٌمة  4,259,947اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
دٌنار منخفضا بنسبة  5.51أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 10شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  8اغالقات 

دوالر  1.53هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 59دوالر نفذت من خالل  361,547سهم بقٌمة  46,227، حٌث بلغ حجم التداول 0.72%
مرتفعا  2.86اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن، فقد اغلق على . دوالر 40,113سهم بقٌمة  261,654، وقد بلغ حجم التداول %0.65منخفضا بنسبة 

 .دوالر 161,656سهم بقٌمة  57,464، حٌث بلغ حجم التداول علٌه %1.42بنسبة 
  

 هيئة سوق رأس المال
والذي عقد فً مدٌنة رٌو دي جانٌرو    IOSCOشاركت هٌئة سوق رأس المال فً االجتماع السنوي للمنظمة الدولٌة للهٌئات المشرفة على أسواق المال 

 متعددة التفاهم مذكرة على الهٌئة خالل من فلسطٌن بتوقٌع برتوكولٌة احتفالٌة االجتماع وشهد .أكتوبر 2ولغاٌة  أٌلول 28فً البرازٌل خالل الفترة 
 الجاري العام من شباط شهر فً األطراف متعددة التفاهم لمذكرة على الفعلً وتوقٌعها للمنظمة الكاملة العضوٌة على الهٌئة حصول بعد وذلك ،األطراف

ً  تأتً االحتفالٌة هذه أن على أكدت التً الهٌئة عام مدٌر المذكرة ووقعت  لمنظمة الكاملة العضوٌة على الحصول سبٌل فً الهٌئة بذلتها مضنٌة لجهود تتوٌجا
 تعاون المذكرة تضمن حٌث المستثمرٌن حقوق على والحفاظ المال أسواق على الرقابة مجال فً التام بالتعاون أعضاؤها تلزم المذكرة هذه كون ،أٌوسكو
 شأنه من اجراء أي أو داخلٌة معلومات على بناءاً  التداول أو باألسعار والتالعب الغش منع ٌضمن بما المشترك والتعاون المعلومات تبادل فً األعضاء الدول

 .األعضاء الدول فً المال اسواق فً التعامل سالمة على ٌؤثر أن
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع  7.0ملٌون دٌنار مقارنة مع   8.6حوالً   16/10 – 12/10بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

. ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 14.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  43.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %23.4السابق وبنسبة إرتفاع 
أما عن مستوٌات  .عقداً  17,588ملٌون سهم، نفذت من خالل   46.2أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  2,112.2نقطة مقارنة مع  2,094.7األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
 42شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  163ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها  %0.83نسبته 

 .شركة 82شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 البنك العربي
سبتمبر الماضً بتموٌل حركتً حماس والجهاد /طالب البنك العربً، ومقره االردن، بمحاكمة جدٌدة بعد ان ادانته محكمة فً نٌوٌورك فً اٌلول

وٌؤكد البنك ان المحكمة  .خالل سٌر المحاكمة" أخطاء مهمة"ٌتهم البنك العربً محكمة بروكلٌن بارتكاب كما  االسالمً، حسبما افادت وثٌقة قضائٌة

 اعطت تعلٌمات غٌر صحٌحة لهٌئة المحلفٌن تزٌح المسؤولٌة عن المشتكٌن فً تقدٌم عناصر اساسٌة تدعم مطالبهم واستبعاد عناصر اثبات مهمة
لكنه اكد ان . ولم ٌنف البنك قٌامه بتحوٌل اموال لفلسطٌنٌٌن بناء على طلب المنظمة السعودٌة التً لدٌها حسابات فً المصرف.لمداوالت هٌئة المحلفٌن 

 .المستفٌدٌن من هذه المبالغ لٌسوا مدرجٌن على اي الئحة ارهابٌة وال شًء ٌثبت تالٌا ان هذا المال استخدم لتموٌل هجمات
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 13.60نقطة أي بنسبة  672نقطة منخفضاً   4,270اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على  56,112درهم نفذت من خالل   6,997,077,038سهم بقٌمة  2,776,441,890خاللها حجم التداول االجمالً 
اما . عن االغالق السابق%13.54منخفضا بنسبة  9.900درهم وأغلق على  1,679,198,860سهم بقٌمة  160,994,105شركة اعمار العقارٌة 

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  1,414,804,590سهم بقٌمة  354,320,031شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها 
 %.20.44درهم منخفضاً بنسبة  3.58

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

لكن سرعان ما أزدادت الضغوط على سهمها فً ظل . ملٌار درهم نقدا فً أكبر توزٌعات لألرباح لشركة إماراتٌة مدرجة 9واقفت إعمار على توزٌع 
ٌة عدم وضوح الرؤٌة بشأن هذه التوزٌعات وذلك ألن اإلعالن عن التوزٌع لم ٌكن كافٌا و كان ٌجب أن ٌتضمن صٌاغة واضحة من حٌث الدعوة لجمع

باإلضافة لذلك أعلنت . نقطة 11.4أي بخسارة % 0.25عمومٌة مما أدى إالى الضغط على قطاع العقارات بسوق دبً و هبوط المؤشر العام للسوق 
مالٌٌن درهم، مشٌرة إلى أنه لم ٌتم اتمام أي صفقة أو إبرام اي عقد بٌع  303الشركة عن تلقٌها عروض شراء أرض بداون تاون دبً بقٌمة ال تقل عن 

 .  بهذا الخصوص
  

 القطاع العقاري
فً دولة اإلمارات أداًء متماسكاً للقطاع العقاري خالل الربع الثالث من العام الجاري مترافقاً مع االزدهار  أظهرت دراسات حدٌثة شاملة للسوق العقاري

وذلك بسبب إطالق العدٌد من مشارٌع التطوٌر العقاري الجدٌدة فً ظل الزٌادة المتواصلة لسكان دولة . الحالً الذي ٌشهده إقتصاد دولة اإلمارات
 9.9ومن المتوقع أن ٌصل عدد سكان الدولة إلى . سنوٌاً، حٌث تعد هذه النسبة من بٌن أعلى معدالت النمو السكانً فً العالم% 7.60اإلمارات بمعدل 

وشهد الطلب على األصول العقارٌة خالل الربع الثالث حالة من  .2023ملٌون نسمة بحلول العام  18.83ملٌون نسمة مع نهاٌة العام الجاري وإلى 

احتٌاجات ٌة التذبذب مع وجود بوادر إرتفاع فً ظل الزٌادة الكبٌرة فً عدد السكان، حٌث ٌعتبر هذا االتجاه طبٌعٌاً مع سعً القطاع العقاري إلى تلب
 .السكان


