
ABRAJUSD0.990.990.00%000

AHCJOD0.510.510.00%44,7003,381

AIBUSD1.061.060.00%119,94210,539

AIGUSD0.160.1323.08%35150,75521,920

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.151.35-14.81%4486,201106,447

AQARIYAJOD0.670.670.00%000

ARABJOD0.970.970.00%000

AREJOD0.320.320.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.903.00-3.33%201462,0571,318,939

BPCUSD3.003.15-4.76%2038,459120,250

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.150.150.00%1349,5007,425

GMCJOD0.770.770.00%31,3111,438

GUIUSD1.701.71-0.58%137,81913,428

ISBKUSD1.201.154.35%1773,05387,676

JCCJOD0.930.96-3.12%134,4925,925

JPHUSD1.992.00-0.50%165,57610,993

JREIUSD0.590.590.00%000

LADAENJOD0.290.30-3.33%11,000409

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.78-3.85%36,6007,066

NCIUSD0.940.99-5.05%512,82112,203

NICUSD3.153.30-4.55%6102,000321,301

NSCJOD1.161.160.00%000

PADICOUSD1.481.50-1.33%99195,021286,549

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.475.55-1.44%12796,438737,599

PCBUSD0.790.7111.27%611,3268,591

PECUSD1.491.50-0.67%5642,20165,336

PHARMACAREUSD3.953.803.95%22761,084

PIBCUSD0.970.934.30%213,00012,550

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%000

PIICJOD2.092.090.00%000

PLAZAJOD1.641.640.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.590.60-1.67%3048,30040,797

PSEUSD4.994.990.00%000

QUDSUSD0.970.970.00%42,5002,340

RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.131.130.00%000

TNBUSD1.221.23-0.81%119,16010,969

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.420.00%1738,39016,174

VOICJOD7.357.70-4.55%12,03021,044

WASSELJOD0.830.830.00%5580679

WATANIYAUSD0.870.92-5.43%59132,598117,739

التغير
المساهمين حقوق

31/03/2014

11.93%485,421,000

-12.66%265,181,700

30.53%86,995,820

7.35%443,228,000

45.92%65,646,381

15.08%72,297,918

-123.79%36,634,816

25.32%65,040,355

-4.08%82,297,343

-23.02%28,429,457

1,318,939

PALTEL 737,599

NIC 321,301

PADICO

BPC 120,250

286,549

ملخص التذاول االسبىعي

824عذد العقىد

 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير

االكثر تذاوال من حيث القيمت

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

3,370,793 ($)قيمت االسهم المتذاولت 

23.08%AIG

11.27%PCB

4.35%ISBK

PIBC
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-5.43%
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-14.81%

VOIC

BPC

APIC

WATANYIA

NCI
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الشركاث الخمس االكثر انخفاضا

األقلية حقوق تشمل ال المساهمين وحقوق األم، الشركة لمساهمي العائد الربح هو السابق الجدول في الدخل صافي* 

االسبوعي التقرير

2014-04-27
2014-04-30

المالية لالوراق المتحدة الشركة

United Securities Company
Tel:- +970-2-242-3090

4.30%

17عذد الشركاث المنخفضت

1,608,106عذد االسهم المتذاوله

5عذد الشركاث المرتفعت
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 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

 لالفصاح القانونية الفترة انتهاء

2014 األول للربع المالية البيانات عن

عذد الشركاث المتذاولت

2014البياناث الماليت المرحليت المىحذة غير المذققت للربع األول 

الدخل صافيالمال راسالرمز

31/03/2014
 الدخل صافي

31/03/2013BOP

PALTEL23,202,000 

14,362,620 

3,313,210 

917,389 

2,267,620 1,554,015 

2,380,410 

(182,487)

1,809,453 

3,177,996 

25,971,000 

3.95%

60,000,000

50,000,000

50,009,398

17,060,000

50,000,000

الشركاث الخمس االكثر ارتفاعا

10,000,000706,170 

PEC $

QUDS $

APIC $

JPH $

ISBK $

TRUST $

131,625,000

150,000,000

258,000,000

250,000,000

12,543,622 

(4,370,179)

7,229,000 

(6,290,359)

6,734,000 

2,068,443 

766,990 

1,443,899 

BOP $

WATANIYA 
$

PADICO $

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.99  نقطة أي بنسبة 10.52نقطة منخفضا  518.82أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركات بٌنما انخفضت أسعار  5وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 824دوالر نفذت من خالل  3,370,793سهم بقٌمة  1,608,106المنصرم 

عن اغالق األسبوع السابق، حٌث بلغ حجم التداول % 1.44دٌنار منخفضا بنسبة  5.47أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 17إغالق 
، وقد بلغ حجم التداول %1.33دوالر منخفضا بنسبة  1.48هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 127دوالر نفذت من خالل  737,599سهم بقٌمة  96,438

عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول % 9.38دوالر منخفضا بنسبة  2.90فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر 286,549سهم بقٌمة  195,021
.  دوالر 1,318,939سهم بقٌمة  462,057علٌه 

(30/2014 -25)اجتماعات الهيئات العامة 

من القٌمة االسمٌة للسهم لٌصبح رأس مال البنك % 6.67وأسهم مجانٌة بنسبة % 8.33توزٌع ارباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة  (BOP)أقرت الهٌئة العامة لبنك فلسطٌن 

هذا وقد أقرت الهٌئة . من القٌمة االسمٌة للسهم% 6توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة  (NCI)كما وأقرت الهٌئة العامة للشركة الوطنٌة لصناعة الكرتون . ملٌون دوالر أمرٌكً 160

وأقرت الهٌئة العامة لشركة بٌرزٌت لألدوٌة . قرشا لكل سهم 50أي ما ٌعادل % 50توزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة  (VOIC)العامة لشركة مصانع الزٌوت النباتٌة 

، فً حٌن أنه تم رفض %5فقد أقرت هٌئتها العامة توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة  (PEC)أما بالنسبة للشركة الفلسطٌنٌة للكهرباء %. 15توزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 

 (APIC)" أبٌك"أما بالنسبة للهٌئة العامة للشركة العربٌة الفلسطٌنٌة لالستثمار %(. 10توزٌع أسهم مجانٌة بنسبة )قرار الزٌادة على رأس المال للشركة وعدم المصادقة علٌه 

توزٌع أرباح  (TIC)كما وأقرت الهٌئة العامة للتكافل الفلسطٌنٌة للتأمٌن . ملٌون دوالر أمرٌكً 60لٌصبح رأس مال الشركة % 19.98فقد أقرت توزٌع أسهم مجانٌة بنسبة 

. من القٌمة االسمٌة للسهم% 7نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 

 

تعيين الدكتور محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني

، قرار بتعٌٌن الدكتور محمد محمود نصر رئٌساً لمجلس إدارة هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة 15/04/2014أصدر مجلس الوزراء فً جلسته األسبوعٌة المنعقدة بتارٌخ

الرهن العقاري إلى جانب  وٌلوهً الجهة الرقابٌة المشرفة على قطاعات سوق رأس المال وهً قطاع األوراق المالٌة، وقطاع التأمٌن، وقطاع التأجٌر التموٌلً، وقطاع تم
الدكتور محمد نصر حالٌاً منصب عمٌد كلٌة األعمال واالقتصاد فً جامعة بٌرزٌت بفلسطٌن، باالضافة الى عضوٌته فً مجلس كما وٌشغل. المؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة

.  إدارة صندوق االستثمار الفلسطٌنً

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  10.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  9.1حوالً  30/04–27/04بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 50.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  36.2، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %10.6إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم  .عقداً  11,995ملٌون سهم، نفذت من خالل  24.2سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع %. 2نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,167نقطة مقارنة مع  2,124إلغالق هذا األسبوع إلى
 .شركة 92شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  39شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  157والبالغ عددها 

(ARBK)البنك العربي 
، حٌث بلغ صافً األرباح 2014للربع االول من العام % 5.4أظهرت النتائج المالٌة لمجموعة البنك العربً نموا فً صافً االرباح بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 

%  4بواقع  31/03/2014كما ارتفعت ودائع العمالء بنهاٌة . 2013ملٌون دوالر امرٌكً مقارنة مع نفس الفترة من العام  205.1ملٌون دوالر امرٌكً مقارنة مع  216.3
 23.1لتصل إلى % 2.5، فً حٌن نمت اجمالً التسهٌالت االئتمانٌة بنسبة 31/03/2014ملٌار دوالر امرٌكً بنهاٌة  33ملٌار دوالر امرٌكً مقارنة مع  34.3لتصل الى 

. 31/03/2014ملٌار دوالر أمرٌكً كما فً  22.6ملٌار دوالر أمرٌكً مقارنة مع 

 

(APOT)شركة البوتاس العربية 
، حٌث تم المصادقة على مقترح مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بواقع 29/03/2014عقدت الهٌئة العامة للشركة اجتماعها العادي ٌوم الثالثاء الموافق 

.  2013ملٌون دٌنار أردنً بعد اقتطاع الضرٌبة والمخصصات للعام  131هذا وقد حققت الشركة أرباحاً صافٌة بلغت حوالً . من رأس المال% 150

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.20نقطة أي بنسبة  10.11نقطة منخفضا  5,078اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
 101,250,396صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  40,094درهم نفذت من خالل  7,385,091,849سهم بقٌمة  2,406,294,941االجمالً 

سهم بقٌمة  227,586,362اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 8.98درهم منخفضا بنسبة  9.83درهم وأغلق على  1,087,974,961سهم بقٌمة 
%.3.78درهم  مرتفعا بنسبة  9.07درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  2,050,431,948

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
بناء على طلب المساهمٌن،  2013، توزٌعات األرباح السنوٌة على المساهمٌن للعام 30/04/2014عدلت الجمعٌة العمومٌة العادٌة للشركة المنعقدة ٌوم األربعاء الموافق 

 .أسهم منحة% 30أرباح نقدٌة، و % 10بدال من التوزٌعات التً أوصى بها مجلس إدارة الشركة، والتً كانت ( أسهم 10أسهم لكل  4بواقع )أسهم منحة %  40إلى 
التركٌزخاللمن،العالممستوىعلىشركات 10أكبرمنواحدةتصبحأنإلى "القابضةأرابتك"بموجبهاتسعىالتً،"2018رؤٌة"العمومٌةالجمعٌةخاللالشركةوأطلقت

التطوٌرومشارٌع،العمالقةالصناعٌةالمرافقوإدارة،الحدٌدٌةالسككوالمطاراتوالموانئالتحتٌةوالبنٌةالطاقةومشارٌعوالغازالنفطفًالمتخصصةاإلنشاءاتقطاععلى

 .والمحدودالمتوسطالدخللذويالعقاري

(UPP)االتحاد العقارية 
من رأس مال الشركة إلضافة بند جدٌد لبنود اجتماع الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة والتً ستنعقد % 10أعلنت شركة االتحاد العقارٌة أنه قد تقدم مساهمون ٌمثلون ما نسبته 

.  %25، وٌنص على تخفٌض نسب تملك غٌر المواطنٌن فً أسهم شركة اإلتحاد العقارٌة إلى 05/05/2014بتارٌخ 

 

(DIB)بنك دبي اإلسالمي 
تم تحقٌقها خالل ( للسهم/فلس 7.2)ملٌون درهم  282، مقارنة بأرباح قدرها 2014بنهاٌة الربع األول ( للسهم/فلس 16.1)ملٌون درهم  636.6ارتفعت أرباح البنك إلى 

 .%126نسبتهبلغتبارتفاع،2013نفس الفترة من عام 


