
ABRAJUSD0.950.950.00%3145138

AHCJOD0.600.63-4.76%11,000846

AIBUSD0.800.82-2.44%922,90518,017

AIGUSD0.210.23-8.70%61904,984183,965

AMBUSD0.830.84-1.19%1731,80226,018

APCJOD2.522.65-4.91%26952,470

AQARIYAJOD0.680.680.00%000

ARABJOD0.670.69-2.90%2850801

AREJOD0.430.430.00%000

AZIZAJOD2.071.899.52%77,06119,732

BOPUSD2.802.800.00%11298,387274,315

BPCJOD3.353.204.69%2518,34080,939

ELECTRODEJOD1.861.860.00%000

GCOMUSD0.440.45-2.22%5366,85027,908

GMCJOD0.730.75-2.67%125,4075,691

GUIUSD1.171.170.00%000

HOTELJOD1.941.940.00%000

ISBKUSD0.970.8810.23%2811,373,0841,282,736

JCCJOD1.031.05-1.90%3734,41350,143

JPHJOD3.953.950.00%000

JREIUSD0.770.770.00%000

LADAENJOD0.340.319.68%2034,42616,531

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.880.92-4.35%1250310

NCIUSD0.550.525.77%4400220

NICUSD3.423.303.64%516,30953,661

NSCJOD1.151.150.00%000

PADICOUSD0.920.902.22%92192,776172,733

PALAQARJOD0.860.87-1.15%18097

PALTELJOD4.904.900.00%107371,2842,567,587

PCBUSD0.730.712.82%77,2005,046

PECUSD1.301.300.00%2517,65122,920

PIBCUSD0.870.870.00%21,2451,083

PICOUSD1.411.410.00%000

PIDJOD1.001.000.00%3486685

PIICJOD1.241.203.33%55,2008,921

PLAZAJOD0.570.545.56%21,100870

PMHCUSD0.851.05-19.05%1500425

PRICOJOD0.700.700.00%2893,54095,399

PSEUSD5.105.100.00%000

QUDSUSD0.900.891.12%1422,50020,194

RSRJOD2.902.900.00%000

TICUSD1.011.010.00%000

TRUSTUSD2.602.600.00%000

UCIUSD0.630.605.00%1021,65413,329

VOICJOD4.163.974.79%13001,760

WASSELJOD0.800.800.00%101,2161,372

WATANIYAUSD1.231.24-0.81%5125,63531,139
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االكثر تذاوال من حيث القيمة
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 شركة 48 أصل من شركة 31

ً حققت 2012 عام من الثالث الربع في أرباحا
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بورصة فلسطين

. عن إغالق األسبوع الماضً% 0.38  نقطة أي بنسبة 1.76نقطة مرتفعا  459.76أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
وعن . صفقة 1,011دوالر نفذت من خالل  4,988,004سهم بقٌمة  3,379,675بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم  
أغلق سهم شركة . شركات أخرى 13شركة بٌنما انخفضت أسعار إغالق  13مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

سهم  371,284دٌنار دون أن ٌظهر أي تغٌر عن الغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول  4.90االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى 
، %2.22دوالر مرتفعا بنسبة  0.92هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقات 107دوالر نفذت من خالل  2,567,587بقٌمة 

دوالر دون أن  2.80فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر 172,733سهم بقٌمة  192,776وقد بلغ حجم التداول 
.دوالر 274,315سهم بقٌمة  98,387ٌظهر أي تغٌر عن الغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

(QUDS)بنك القدس 
مكاتب  4فرعا و  17افتتح الدكتور جهاد الوزٌر محافظ سلطة النقد فرع بنك القدس فً محافظة قلقٌلٌة، لٌصل عدد فروع البنك الى 

قام نائب محافظ قلقٌلٌة  بالترحٌب بمحافظ سلطة النقد، وعبر عن اعتزازه ببنك القدس، مشٌرا إلى إن . باالضافة الى مقر االدارة العامة
المؤسسات المصرفٌة تلعب دوراً محورٌا فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة، و أشاد رئٌس بلدٌة قلقٌلٌة بافتتاح فرع بنك القدس بما ٌجسد 

.تطلع البلدٌة للتركٌز على األوضاع االقتصادٌة فً المحافظة

 

(BOP)بنك فلسطين 
ٌدرس بنك فلسطٌن الدخول فى السوق المصرٌة حالٌا من خالل عدة بدائل منها االستحواذ على حصة من أحد البنوك القائمة حالٌا أو 

فتح مكتب تمثٌل بمصر، وكشف هاشم الشوا رئٌس مجلس إدارة البنك أن البنك ٌدرس عددا من الفرص االستثمارٌة فى األسواق 
الخارجٌة منها مصر، مؤكدا أن البنك ٌركز حالٌا على التوسع خارجٌا، وأضاف أن البنك سٌفتتح مكاتب تمثٌل له فى عدد من الدول 

.من بٌنها أمرٌكا الالتٌنٌة بهدف جذب االستثمارات إلى السوق الفلسطٌنٌة

 

(UCI)االتحاد لالعمار و االستثمار 
"  طابو"أعلن مدٌر عام شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار، السٌد خالد السبعاوي، عن االنتهاء من استخراج شهادات التسجٌل الجدٌد 

فً محافظة سلفٌت، لتكون شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار " طابو"لمعظم أراضً بلدتً فرخة وبروقٌن المفروزة والتابعة لمشروع 
. بذلك الشركة األولى والسباقة فً تطوٌب أراضً هاتٌن البلدتٌن التً لم ٌتم تسجٌل أي قطعة أرض فٌهما مسبقاً 

بورصة عمان

 6.8ملٌون دٌنار مقارنة مع  6.2حوالً  08/11–04/11بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار مقارنة  30.8، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %8.9ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 
ملٌون سهم،  37.4أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 20.3مع 

أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً  17,231نفذت من خالل 
ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %. 0.03نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  1,935نقطة مقارنة مع   1,934

شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها،  80شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  187أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
.شركة 63بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

 

(ARBK)البنك العربي 
أسقط قاض اتحادي أمرٌكً دعوى قضائٌة رفعها أمرٌكً أصٌب فً إسرائٌل سعٌا لتحمٌل البنك العربً المسؤولٌة عن توفٌر دعم 

مادي لحركة المقاومة اإلسالمٌة حماس، وقال القاضً أن المدعً  لم ٌقدم ما ٌثبت أن البنك العربً مسؤول عن إصابات لحقت به فً 
.بسبب أعٌرة نارٌة أطلقت من قطاع غزة على إسرائٌل 2008عام 

سوق دبي المالي

جلسات تداول  5عن إغالق األسبوع،  تم عقد % 0.35نقطة بنسبة  5.73نقطة منخفضا  1,617اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم  6,075درهم نفذت من خالل  399,813,782سهم بقٌمة  355,983,592بلغ خاللها حجم التداول االجمالً 

درهم دون أن ٌظهر أي  3.66درهم وأغلق على  122,336,321سهم بقٌمة   33,765,784التداول على شركة اعمار العقارٌة 
درهم  25,836,425سهم بقٌمة  10,345,036اما شركة  ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها . تغٌر عن االغالق السابق

.عن إغالق األسبوع الماضً% 3.11درهم  منخفضا بنسبة  2.49اغلق سهم شركة ارابتك على سعر 

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
،  حٌث تشٌر البٌانات الى أن صافى الربح قد 2012أفصحت شركة أرابتك القابضة عن بٌاناتها المالٌة للشهور التسعة األولى من عام 

بارتفاع بلغت نسبته  2011ملٌون درهم فً الفترة المقابلة من عام  94.7ملٌون درهم مقارنة مع صافً ربح بمقدار  107.5بلغ 
13.5.%


