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الثالث الربع نتائج عن باالفصاح المدرجة الشركات بدء مع بالصعود القدس مؤشر استمرار
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.62  نقطة أي بنسبة 2.73نقطة مرتفعا  441.34أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
وعن مستوٌات . صفقة 707دوالر نفذت من خالل   3,421,413سهم بقٌمة  2,166,218حجم التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند . شركة أخرى 10شركة بٌنما انخفضت أسعار إغالق  9األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 
. صفقة 74دوالر نفذت من خالل  237,467سهم بقٌمة  35,122، حٌث بلغ حجم التداول %0.21دٌنار منخفضا بنسبة  4.79مستوى 

اما . دوالر 74,894سهم بقٌمة  84,084، وقد بلغ حجم التداول %1.14دوالر مرتفعا بنسبة  0.89هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر 
دوالر دون أن ٌظهر أي تغٌر عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه  2.60فقد اغلق على   بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن

.دوالر 1,582,006سهم بقٌمة  608,595

(PADICO)شركة فلسطين للتنمية واالستثمار  
، الذراع االستثمارٌة (IFC)عن توقٌعها عقداً مع مؤسسة التموٌل الدولٌة " بادٌكو القابضة"أعلنت شركة فلسطٌن للتنمٌة واالستثمار 

لمجموعة البنك الدولً، تتولى األخٌرة بموجبه إعداد دراسة لتطوٌر مبادئ الحوكمة فً بادٌكو القابضة، وتشمل الدراسة مراجعة شاملة 
.لمقومات الحوكمة والشفافٌة فً الشركة، واعطاء توصٌات لتطوٌرها

 

(PMHC)شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري 
، 30/09/2012استلمت بورصة فلسطٌن البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة غٌر المدققة لشركة فلسطٌن لتموٌل الرهن العقاري كما فً 

دوار أمرٌكً  410,446إلى أن صافً ربح الفترة قبل الضرٌبة قد بلغ  2012وتشٌر بٌانات الشركة للشهور التسعة األولى من عام 
%30.4بارتفاع بلغت نسبته  2011دوار فً الفترة المقابلة من عام  314,828مقارنة مع صافً ربح قبل الضرٌبة بمقدار 

 

 (AIB)البنك اإلسالمي العربي
بحث رئٌس الجامعة العربٌة األمٌركٌة مع وفد من البنك اإلسالمً العربً تعزٌز التعاون القائم بٌن الجانبٌن، وناقش معه مجموعة من 
األفكار المستقبلٌة، كما و أكد سعً الجامعة لتطوٌر وتعزٌز عالقاتها وشراكاتها مع سائر المؤسسات المحلٌة، بما ٌسهم فً خدمة طلبة 

الجامعة، والنهوض بالتعلٌم العالً، وتطوٌر العمل المؤسساتً المحلً

بورصة عمان

ملٌون  5.8ملٌون دٌنار مقارنة مع  7.9حوالً  11/10–07/10بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

 29.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  39.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً % 36.5دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
ملٌون سهم، نفذت من  33.5أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق

نقطة  1,896أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقداً  15,566خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 0.03نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  1,897مقارنة مع  
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت  73شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  182األسبوع والبالغ عددها 

.شركة 54أسعار أسهم 

(ARBK)البنك العربي 
ملٌون دٌنار ٌمو األحد  7.250نفذت صفقة مؤسساتٌة على ملٌون سهم من اسهم البنك العربً خارج جلسة التداول بقٌمة اجمالٌة تزٌد عن 

دٌنار، وبحسب مصادر مطلعة فً سوق عمان المالً فان هذه االسهم تعود ملكٌتها  7.25، حٌث بلغ سعر السهم  07/10/2012الموافق 
لرئٌس مجلس االدارة السابق للبنك السٌد عبد الحمٌد شومان وقد تم بٌعها لشركة االتصاالت الفلسطٌنٌة التً ٌرأس مجلس ادارتهما السٌد 

.صبٌح المصري

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع،  تم عقد % 0.54نقطة بنسبة  8.77نقطة مرتفعا  1,636اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول  9,349درهم نفذت من خالل  771,885,125سهم بقٌمة  738,158,049خاللها حجم التداول االجمالً 

اما %. 0.27درهم منخفضا بنسبة  3.68درهم وأغلق على  193,140,295سهم بقٌمة   52,088,764على شركة اعمار العقارٌة 
درهم اغلق سهم شركة ارابتك على سعر  56,812,307سهم بقٌمة  22,153,766شركة  ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها 

.عن إغالق األسبوع الماضً% 2.76درهم  مرتفعا بنسبة  2.61

 

(EMAAR)اعمار العقارية 
تستعد شركة اعمار العقارٌة إلطالق وحدات سكنٌة جدٌدة فً منطقة وسط مدٌنة دبً، كما وطلبت الشركة من الزبائن تسجٌل إهتمامهم، 

ٌذكر أن إعمار العقارٌة أطلقت ". العنوان بولٌفارد"حٌث انه من المرجح أن تطلق الشركة الجولة الثانٌة من الوحدات ضمن مشروعها 
الشهر الماضً مبٌعات الوحدات السكنٌة فً مشروع العنوان بولٌفارد بوسط مدٌنة دبً والقى ذلك إستجابة كبٌرة حٌث بٌعت جمٌع 

عن سعر الشراء على الرغم من % 20الوحدات خالل ٌوم واحد، كما قد بٌعت فً نفس الٌوم وحدات المشروع فً السوق الثانوي بزٌادة 
.من قٌمتها% 30إحتواء العقود على بند بمنع تحوٌل ملكٌة الشقة قبل دفع 


