
ABRAJUSD0.810.783.85%47,0005,670

AHCJOD0.700.79-11.39%1475,19078,927

AIBUSD1.111.100.91%1126,31728,479

AIGUSD0.130.130.00%837,6004,518

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.091.090.00%5283,86890,457

AQARIYAJOD0.600.600.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.240.240.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.772.86-3.15%1015,031,61614,136,974

BPCUSD3.153.18-0.94%41,7595,545

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.090.090.00%511,1501,004

GMCJOD0.800.81-1.23%41,2501,379

GUIUSD1.911.881.60%1100191

ISBKUSD1.301.281.56%19265,597347,713

JCCJOD0.860.851.18%1116,87019,936

JPHUSD1.841.830.55%1118,25033,143

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%24,7501,207

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%000

NCIUSD1.051.050.00%000

NICUSD3.153.150.00%000

NSCJOD1.451.450.00%000

PADICOUSD1.471.53-3.92%81168,145251,246

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.495.51-0.36%8169,017535,475

PCBUSD0.730.76-3.95%310,0007,300

PECUSD1.251.250.00%000

PHARMACAREUSD3.763.760.00%000

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.071.070.00%000

PIICJOD1.941.940.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.550.57-3.51%24138,740112,795

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.870.89-2.25%910,1008,902

RSRJOD3.263.250.31%15,00022,990

TICUSD1.271.270.00%000

TNBUSD1.201.21-0.83%42289,090346,746

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.410.00%512,9005,222

VOICJOD7.517.510.00%121,400226,677

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.770.770.00%25338,962260,603

0.91%

-3.51%
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10عذد الشركات المنخفضة

6,644,671عذد االسهم المتذاوله

7عذد 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

16,533,098 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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 االسبوع
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االن حتى ايجابية ونتائج االفصاحات توالي  

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم ليمة

$المتداولة التغير

BOP

PRICO

االكثر تذاوال من حيث القيمة
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value 
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.35نمطة أي بنسبة  6.93نمطة منخفضاً  505.69أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات بٌنما انخفضت  7وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 519دوالر نفذت من خالل  16,533,098سهم بمٌمة  6,644,671المنصرم 
سهم بمٌمة  69,017حٌث بلغ حجم التداول  %0.36دٌنار منخفضا بنسبة  5.49أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 10أسعار إغالق 

سهم بمٌمة  168,145، ولد بلغ حجم التداول %3.92دوالر منخفضا بنسبة 1.47هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 81دوالر نفذت من خالل  535,475

 14,136,974سهم بمٌمة  5,031,616حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 3.15منخفضا بنسبة  2.77اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 251,246
 .دوالر

  
 تحسن نسبي في مؤشر دورة األعمال للشهر الحالي: سلطة النقد

تشرٌن األول، بارتفاع هر أشارت نتائج مؤشر سلطة النمد لدورة األعمال لشهر تشرٌن أول الحالً، إلى ولف التدهور فً دورة األعمال فً االلتصاد الفلسطٌنً خالل ش 

و بٌنت سلطة النمد أن هذا التحسن جاء بعد ولف العدوان اإلسرائٌلً على لطاع  .نمطة خالل أٌلول الماضً 36.1-نمطة، ممارنةً مع  13.1-لٌمة هذا المؤشر إلى نحو 

ونوهت الى ارتباط هذا التحسن النسبً فً مؤشر سلطة  .نمطة 0.6-غزة ولكن بالممارنة مع الشهر المناظر له من العام الماضً فمد شهد المؤشر تراجعاً، حٌث بلغ حٌنها 

نشاط والطلب على المستلزمات ال النمد لدورة بالعدٌد من االعتبارات من بٌنها بدء العام الدراسً وعودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، األمر الذي أدى إلى تزاٌد حجم
، وتزاٌد حركة المعابر على خلفٌة تخفٌف بعض المٌود من لبل إسرائٌل، التً ...(األفراح واألعٌاد)التعلٌمٌة، واستعدادات المواطنٌن للعدٌد من المناسبات االجتماعٌة 

 .أسهمت فً زٌادة التفاؤل حول التعافً التدرٌجً فً مستوى النشاط الصناعً فً المستمبل المرٌب
  

 البنك الوطني
ملٌوناً، تم طرحها أمام مساهمً البنن خالل االكتتاب الثانوي العام،  25ملٌون سهم من أصل  21أعلن البنن الوطنً عن النتائج النهائٌة لالكتتاب الثانوي العام، بتغطٌة 

ولال رئٌس مجلس ادارة البنن أن البنن الوطنً استطاع أن ٌحمك نتائج بارزة جدا فً االكتتاب، اذ .الذي كان امتد ما بٌن منتصف الشهر الماضً، حتى مطلع الشهر الحالً

ملٌون دوالر، بعد  71وأوضح البنن، أنه بعد نتائج االكتتاب الثانوي العام، زاد رأسمال البنن المدفوع لٌصبح نحو . من لٌمة األسهم المطروحة% 83فالت التغطٌة نسبة 
 .ملٌون دوالر، لٌصبح البنن الوطنً بذلن ثانً أكبر بنن فلسطٌنً من حٌث حجم رأس المال المدفوع 21ملٌون دوالر، أي بزٌادة بلغت  50أن كان 

  
 افصاحات الشركات خالل األسبوع الماضي

، مصانع (ABRAJ)، أبراج الوطنٌة (APC)العربٌة لصناعة الدهانات : الشركات المفصحة هً. أفصحت خالل األسبوع الماضً بعض الشركات عن البٌانات الربع الثالث

، موباٌل الوطنٌة الفلسطٌنٌة لالتصاالت (PSE)، سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة (NAPCO)، الوطنٌة لصناعة األلمنٌوم والبروفٌالت (VOIC)الزٌوت النباتٌة 

(WATANIYA) االتحاد لإلعمار واالستثمار ، (UCI) الشركة العربٌة الفلسطٌنٌة لالستثمار ،(APIC) ًالبنن التجاري الفلسطٌن ،(PCB)ًالبنن اإلسالمً الفلسطٌن ، 
(ISBK) . ًفلسطٌن لالستثمار الصناع(PIIC)،  دواجن فلسطٌن(AZIZA)   فلسطٌن لصناعات اللدائن ،(LADAEN)، ًالبنن اإلسالمً العرب (AIB)ًالبنن الوطن  ،(TNB) 

. 
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع السابك وبنسبة  8.6ملٌون دٌنار ممارنة مع  5.9حوالً  23/10 – 19/10بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 43.1ملٌون دٌنار ممارنة مع   29.6، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %31.4إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم  .عمداً  15,751ملٌون سهم، نفذت من خالل  38.7سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا . %0.17نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته  2,095نمطة ممارنة مع  2,098إلغالق هذا األسبوع إلى 

 .شركة 72شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  56شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  172األسبوع والبالغ عددها 
  

 (JOPT)شركة مصفاة البترول األردنية 
و أوضحت الشركة فى بٌان لها لبورصة عٌمان ان هذه الزٌادة  .ملٌون سهم على رأسمال الشركة 12.5أعلنت الشركة عن موافمة هٌئة األوراق المالٌة على تسجٌل زٌادة 

من رأس المال المدفوع على مساهمى % 25ملٌون دٌنار من رصٌد األرباح المدورة و توزٌع هذه الزٌادة كأسهم مجانٌة بنسبة  12.5ستكون عن طرٌك رسملة مبلغ 
 28كما طالبت الهٌئة الشركة بإصدار و توزٌع األسهم المجانٌة على المساهمٌن المسجلٌن بسجالت الشركم كما هم بنهاٌة ٌوم .الشركة كل بنسبتة مساهمته فى راس المال 

 .ألف دٌنار 37.5و هو الٌوم الخامس عشر من تارٌخ موافمة الهٌئة على تسجٌل األوراق المالٌة، باإلضافة إلى تسدٌد رسوم التسجٌل لٌمة  2014أكتوبر 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 7.09نمطة أي بنسبة  303نمطة مرتفعا  4573اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

 85,938,965صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العمارٌة  41,298درهم نفذت من خالل  5,429,077,366سهم بمٌمة  2,326,632,429االجمالً 
اما شركة ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول علٌها . عن االغالق السابك%4.04مرتفعا بنسبة  10.30درهم وأغلك على  877,584,759سهم بمٌمة 

 %.17.04درهم مرتفعا بنسبة  4.19درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  1,509,156,684سهم بمٌمة  379,862,828
  

 (ARTC)أرابتك القابضة 
ض مرفمة، ممابل وحدات أرااتفمت وزارة اإلسكان المصرٌة ممثلة فى هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، وشركة آرابتن المابضة اإلماراتٌة، على حصول الثانٌة على 

من الشركات تتولى إبرام عة سكنٌة عٌنٌة ومبانى خدمات عامة، لهٌئة المجتمعات العمرانٌة، لبدء تنفٌذ مشروع الملٌون وحدة سكنٌة، على أن تموم الشركة بتأسٌس مجمو
و وجه مجلس الوزراء المصري وزارة اإلسكان بالبدء فوراً فً تنفٌذ اإلجراءات . مدن جدٌدة 3ألف وحدة سكنٌة، فى  120العمود لحٌن بدء تنفٌذ المرحلة األولى، بعدد 

 .  ملٌار دوالر والذي ستنفذه الشركة 40الخاصة بمشروع الملٌون وحدة سكنٌة، والبالغ لٌمته 
  

 (DEYAAR)ديار للتطوير 
 87.15ملٌون درهم، ممابل  193تحمٌك أرباح صافٌة بلغت حوالً  2014سبتمبر  30أظهرت البٌانات المالٌة لشركة دٌار للتطوٌر خالل التسعة أشهر المنتهٌة فً 

فلس خالل نفس الفترة  1.51فلس ممابل  3.34وارتفعت ربحٌة السهم خالل تسعة أشهر إلى % 121.5ملٌون درهم بالفترة نفسها من العام الماضً بنمو كبٌر بلغت نسبته 

 .  فلس بالفترة الممارنة 0.70فلس ممابل  1.36، فً حٌن لفزت ربحٌة السهم بالربع الثالث إلى 2013من عام 
 


