
ABRAJUSD0.900.891.12%59,0228,120

AHCJOD0.730.730.00%000

AIBUSD1.111.110.00%32,0002,220

AIGUSD0.150.150.00%21,090,615153,592

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.101.081.85%322,014,0282,155,406

AQARIYAJOD0.640.598.47%31,5001,331

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.280.267.69%220078

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.782.81-1.07%57156,848438,298

BPCUSD3.003.15-4.76%1134,744110,284

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.070.08-12.50%18152,76911,268

GMCJOD0.740.740.00%000

GUIUSD1.881.880.00%1300564

ISBKUSD1.281.243.23%813,95117,252

JCCJOD0.830.84-1.19%916,23918,644

JPHUSD1.701.700.00%1510,20717,191

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.770.78-1.28%1800869

NCIUSD0.980.980.00%000

NICUSD3.053.10-1.61%39252,833

NSCJOD1.451.450.00%000

PADICOUSD1.251.27-1.57%5283,239104,356

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.405.43-0.55%8150,204383,635

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.101.100.00%1514,04516,015

PHARMACAREUSD3.743.740.00%000

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.050.00%000

PIICJOD1.991.990.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.540.540.00%32,9922,268

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.950.923.26%1422,80021,399

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.361.304.62%14,8006,528

TNBUSD1.141.103.64%13164,005186,754

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.410.00%46,6002,650

VOICJOD7.557.550.00%000

WASSELJOD0.870.870.00%000

WATANIYAUSD0.700.71-1.41%2323,97416,310

3.26%

-1.57%
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3.64%

9عذد الشركات المنخفضة

3,876,807عذد االسهم المتذاوله

8عذد الشركات المرتفعة
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 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

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

3,677,864 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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7.69%ARE
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ملخص التذاول االسبىعي

376عذد العقىد

 عدد

الصفمات الرمز

 االسبوع

السابك

نمطة 485.28 عند يغلك المدس مؤشر

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم ليمة

$المتداولة التغير

WATANYIA

PADICO

االكثر تذاوال من حيث القيمة

APIC 2,155,406
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AIG 153,592
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value 
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 (حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلػ حجم . عن إؼالق األسبوع الماضً %0.60نمطة أي بنسبة  2.94نمطة منخفضاً  485.28أؼلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فمد . صفمة 376دوالر نفذت من خالل  3,677,864سهم بمٌمة  3,876,807التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم 

 5.40أؼلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 9شركات بٌنما انخفضت أسعار إؼالق  8ارتفعت أسعار اؼاللات 

هذا واؼلك سهم . صفمة 81دوالر نفذت من خالل  383,635سهم بمٌمة  50,204، حٌث بلػ حجم التداول %0.55دٌنار منخفضا بنسبة 
اما بالنسبة لسهم بنن . دوالر 104,356سهم بمٌمة  83,239، ولد بلػ حجم التداول %1.57دوالر منخفضاً بنسبة  1.25بادٌكو على سعر 

 .دوالر 438,298سهم بمٌمة  156,848حٌث بلػ حجم التداول علٌه % 1.07منخفضا بنسبة  2.78فلسطٌن، فمد اؼلك على 
  

 سلطة النقد تتوقع تواصل االرتفاع في معدالت التضخم حتى منتصف العام القادم
أصدرت سلطة النمد الفلسطٌنٌة العددَ الثانً عشر من تمرٌر التضخم فً فلسطٌن، والذي ٌتضمن تطورات أسعار المستهلن فً فلسطٌن خالل 

وٌشٌر التمرٌر إلى . ، باإلضافة إلى تولعات معدل التضخم للربع األخٌر من العام الحالً، وألرباع العام المادم2014الربع الثالث من العام 
على أساس سنوي، وهو ما ٌشّكل ارتفاعاً عن مستوٌاتها % 2.3ارتفاع نسبة التضخم فً فلسطٌن خالل الربع الثالث من العام الحالً إلى نحو 

وٌأتً هذا االرتفاع على إثر العدوان %. 1.4، والبالؽة 2013، ومن تلن المتحممة فً الربع المناظر %(1.3) 2014المتحممة فً الربع الثانً 
 . %5.4 اإلسرائٌلً على لطاع ؼزة، الذي أدى إلى ارتفاع األسعار فً المطاع بحوالً 

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار  5.8ملٌون دٌنار ممارنة مع  10.7حوالً  27/11 – 23/11بلػ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار  28.8ملٌون دٌنار ممارنة مع  53.6، ولد بلػ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %86.1لألسبوع السابك وبنسبة ارتفاع 
 .عمداً  17,942ملٌون سهم، نفذت من خالل  61.3أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلػ . لالسبوع السابك

  2,135.9نمطة ممارنة مع  2,127.5أما عن مستوٌات األسعار، فمد إنخفض الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلؼالق هذا األسبوع إلى 
 164، ولدى ممارنة أسعار اإلؼالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالػ عددها %0.39نمطة لألسبوع السابك بانخفاض نسبته 

 .شركة 64شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  61شركة مع إؼاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن 
  

 أشهر 9نمو فاتورة األردن النفطية خالل 14 %
ممارنة بالفترة ذاتها من العام %  13.9ارتفعت لٌمة فاتورة المملكة النفطٌة بنهاٌة االشهر التسعة األولى من العام الحالً بنسبة 

وبحسب التمرٌر الشهري الصادر عن دائرة االحصاءات العامة بلػ حجم مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتماته خالل االشهر .الماضً
 .ملٌار دٌنار خالل نفس الفترة من العام الماضً 2.9ملٌار دٌنار ممارنة مع نحو  3.3التسعة األولى من العام نحو 

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول  5عن إؼالق األسبوع السابك، تم عمد % 1.51نمطة أي بنسبة  69نمطة منخفضاً   4,494.4اؼلك المؤشر العام لسوق دبً على 

صفمة، ولد بلػ حجم  29,813درهم نفذت من خالل  5,854,747,230سهم بمٌمة  1,618,508,623بلػ خاللها حجم التداول االجمالً 
عن % 0.46مرتفعا بنسبة  10.95درهم وأؼلك على  2,991,464,858سهم بمٌمة  266,073,723التداول على شركة اعمار العمارٌة 

درهم، هذا واؼلك سهم  988,535,531سهم بمٌمة  256,169,389اما شركة ارابتن المابضة فمد بلػ حجم التداول علٌها . االؼالق السابك
 %.0.25درهم مرتفعا بنسبة   3.97شركة ارابتن على سعر 

 
 (EMAAR)إعمار العقارية 

وسط مدٌنة دبً ٌوم السبت، فً دبً وأبوظبً " بولٌفارد هاٌتس"تطلك الشركة مبٌعات المرحلة الثانٌة من العمارات الفاخرة فً مشروع برجً 
من الجدٌر بالذكر أّن من ناحٌة أخرى، أكد دمحم العبار، رئٌس مجلس إدارة . وجوهانسبٌرغ ومومباي على أساس أولوٌة الحضور والتسجٌل

أٌام  10ٌوما الممبلة، حٌث ستبدأ الشركة بتوزٌعها بعد  25ملٌارات درهم ستصل للمساهمٌن خالل ال  9الشركة ، التوزٌعات االستثنائٌة البالؽة 
من جانبه رأى محللون أن سهم إعمار تفاعل . نوفمبر الجاري 30من تارٌخ انعماد الجمعٌة العمومٌة، ومستحمو التوزٌعات هم حملة األسهم حتى 
درهم، لكن بدا عند هذا السعر موجة بٌع منطمٌة ولها  11,60مع لرار توزٌعات األرباح النمدٌة منذ ثالث جلسات ماضٌة ، حٌث ارتفع إلى 

 .على المدي المتوسط والمصٌر" إعمار"و أشار المحللون الى أن تولعاتهم تشٌر الرتفاع سهم . مبرراتها، موضحاً أن بمٌة األسهم تراجعت
  

 (ARTC)أرابتك القابضة 
لالت مصادر مطلعة إن حسن اسمٌن الرئٌس التنفٌذي السابك لشركة أرابتن المابضة للبناء المدرجة فً دبً ٌعتزم بٌع حصته المتبمٌة فً 

ملٌون دوالر وفما ألسعار السوق الحالٌة إال إذا  540بالمئة من الشركة وتبلػ لٌمتها نحو  11.8اال أن اسمٌن لن ٌبٌع األسهم التً تمثل  .الشركة

وٌنطوي ذلن  .بالمئة إلى آبار لالستثمار بأبوظبً فً ولت سابك هذا الشهر 16عرض علٌه سعر ال ٌمل عن ذلن الذي باع به حصة نسبتها نحو 

 .السعر البالػ خمسة دراهم للسهم على عالوة سعرٌة كبٌرة ممارنة مع مستوٌات التداول الحالٌة للسهم
 


