
ABRAJUSD0.730.704.29%29670

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.101.12-1.79%91,5481,714

AIGUSD0.140.140.00%915,0871,977

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.101.100.00%50151,248166,573

AQARIYAJOD0.600.600.00%23,5242,982

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.250.250.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.822.810.36%5287,785246,041

BPCUSD3.153.150.00%63,49911,022

ELECTRODEJOD2.002.000.00%42,6677,523

GCOMUSD0.100.100.00%721,7871,963

GMCJOD0.850.788.97%42,7503,142

GUIUSD1.921.882.13%48,06815,443

ISBKUSD1.271.31-3.05%15911,6821,139,962

JCCJOD0.830.86-3.49%73,8544,586

JPHUSD1.891.91-1.05%912,67823,840

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.21-9.52%21,100295

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.724.17%21,2601,333

NCIUSD1.041.05-0.95%52,7922,858

NICUSD3.153.17-0.63%54,67214,726

NSCJOD1.421.420.00%07,00014,020

PADICOUSD1.531.57-2.55%1401,106,1821,719,332

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.485.50-0.36%8991,051701,603

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%000

PHARMACAREUSD3.783.780.00%33,97015,007

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.251.250.00%000

PIDJOD1.071.070.00%12,0003,018

PIICJOD1.851.90-2.63%15301,383

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.87-2.30%52,022,3501,723,148

PRICOJOD0.600.591.69%41110,91589,809

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.900.900.00%12,0001,800

RSRJOD3.253.250.00%46,96031,904

TICUSD1.271.270.00%000

TNBUSD1.201.154.35%83356,710420,764

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%31,799740

VOICJOD7.507.500.00%000

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.780.771.30%6658,05845,562
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Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضً%  0.44نقطة أي بنسبة  2.26نقطة منخفضا    510.76أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت . صفقة 631دوالر نفذت من خالل  6,414,139سهم بقٌمة  5,005,622التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
دٌنار منخضا  5.48أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 12شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  8أسعار اغالقات 

 1.53هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 89دوالر نفذت من خالل  701,603سهم بقٌمة  91,051، حٌث بلغ حجم التداول %0.36بنسبة 
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,719,332سهم بقٌمة  1,106,182، وقد بلغ حجم التداول %2.55دوالر منخفضا بنسبة 

 .دوالر 246,041سهم بقٌمة  87,785، حٌث بلغ حجم التداول علٌه %0.36مرتفعا بنسبة دوالر  2.82
   

  سلطة النقد
أثنى البنك  بالرغم من استمرار التراجع فً دورة األعمال فً االقتصاد الفلسطٌنً خالل الشهر الحالً إال أن سلطة النقد حققت نجاحات مختلفة، حٌث

لى الدولً مجدداً على دور سلطة النقد فً إدارة وتنظٌم القطاع المصرفً وخاصة فً ظل األزمات والتً كان آخرها خالل العدوان اإلسرائٌلً ع
كما و أعلنت مؤسسة التحالف العالمً . بالرغم من الخسائر الكبٌرة فً قطاع غزة، فإن القطاع المصرفً ال ٌزال معافى بفضل جهودها .قطاع غزة

ا فً احهلإلشتمال المالً أن سلطة النقد وضعت فلسطٌن رائدة فً مجال اإلشتمال المالً فً منطقة الشرق األوسط و شمال أفرٌقٌا بسبب جهودها و نج
 . تأسٌس قطاع مالً خاص فٌهم بالرغم من الضغوطات المختلفة

  
   (PMHC)فلسطين لتمويل الرهن العقاري

فً مقر  28/09/2014دعا رئٌس مجلس إدارة الشركة لحضور االجتماع غٌر العادي للهٌئة العامة لمساهمً الشركة الذي سٌعقد ٌوم األحد الموافق 
الساعة الثالثة بعد الظهر، و ذلك لمناقشة تحوٌل الشركة من مساهمة عامة محدودة إلى مساهمة خصوصٌة  -مبنى بادٌكو هاوس الماصٌون -الشركة

ساهمة الممحدودة و اتخاذ القرار المناسب لذلك و تفوٌض مجلس اإلدارة الحالً التوقٌع على النظام الداخلً و عقد التأسٌس و طلب التأسٌس للشركة 
 .  الخصوصٌة

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار  5.9 ملٌون دٌنار مقارنة مع 10.2حوالً  25/09 – 21/09بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار  29.5ملٌون دٌنار مقارنة مع  51.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %73.3ارتفاع لألسبوع السابق وبنسبة 
أما  .عقداً  19,249ملٌون سهم، نفذت من خالل  43.4أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق

نقطة لألسبوع  2,124نقطة مقارنة مع  2,122عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع إغالقاتها السابقة،  174ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها % 0.1السابق بانخفاض نسبته 

 .شركة  86شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  51فقد تبٌن بأن 
  

 (ARBK)البنك العربي 
منظمتان "اللتٌن تصنفهما أمٌركا بأنهما  وحركة الجهاد اإلسالمً( حماس)أدانت محكمة فً نٌوٌورك البنك العربً بتموٌل حركة المقاومة اإلسالمٌة 

وقضت المحكمة بتعوٌضات البنك ألسر األمٌركٌٌن الذٌن قضوا أو جرحوا فً هجمات للحركتٌن داخل إسرائٌل وفً األراضً الفلسطٌنٌة ". إرهابٌتان
وقال البنك فً بٌان له إنه سٌستأنف الحكم، مضٌفا أن الحكم لم ٌكن مفاجئا بالنظر إلى المسار غٌر السلٌم الذي اتخذته . فً أوائل القرن الحالً

لحركة دي المحاكمة، وذكر محامً البنك أنه كان من المفترض أن ٌبنى الحكم الصادر على أدلة قوٌة، مشددا على أن البنك العربً لم ٌقدم أي دعم ما
ً وقد نفى البنك خالل مراحل المحاكمة تموٌل حماس والجهاد، غٌر أنه لم ٌنف تحوٌل أموال لفلسطٌنٌٌن بناء على طلب المنظمة السعودٌة الت .حماس

أن هذا بت لدٌها حسابات لدٌه، لكنه شدد على أن المستفٌدٌن من هذه المبالغ لٌسوا مدرجٌن على أي الئحة من لوائح اإلرهاب فً أمٌركا، وال شًء ٌث
 .المال استخدم لتموٌل هجمات

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.85نقطة أي بنسبة  43.57نقطة منخفضاً  5054اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على  30,283درهم نفذت من خالل  4,865,181,685سهم بقٌمة  1,720,096,144خاللها حجم التداول االجمالً 
اما شركة . درهم دون أي تغٌر عن االغالق السابق 11.6درهم وأغلق على  1,314,405,163سهم بقٌمة   112,236,436شركة اعمار العقارٌة 

 4.57درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  753,262,254سهم بقٌمة  161,536,336ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها 
 %.4.79درهم منخفضاً بنسبة 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

وم أغلقت إعمار مولز طلبات شرٌحة األفراد لالكتتاب فً أسهمها المطروحة للبٌع ٌوم األربعاء، فٌما قامت بإغالق اكتتاب شرٌحة المؤسسات ٌ
 وقالت مصادر قرٌبة من االكتتاب، إن الٌوم األخٌر شهد ارتفاعاً كبٌراً فً الطلبات ذات الحجم الكبٌر، متوقعة أن تتجاوز تغطٌة اكتتاب. الجمعة

كما و كشفت الشركة، خالل . 2,90و 2,50مرة، وأن ٌتم التسعٌر عند الحد األقصى للنطاق السعري المطروح بٌن  20شرٌحة األفراد المعروض 
اللذٌن تم اإلعالن عنهما خالل األشهر القلٌلة الماضٌة " وتالل دبً" خور دبً"مشاركتها فً معرض سٌتً سكٌب عن تفاصٌل مشروعٌها التطوٌرٌٌن 

 . عدداً من مشارٌعها العقارٌة التً تتنوع بٌن السكنٌة والتجارٌة والثقافٌة" إعمار"كما عرضت . 
 


