
ABRAJUSD0.750.732.74%611,8428,858

AHCJOD0.910.95-4.21%156

AIBUSD1.121.101.82%2650728

AIGUSD0.140.140.00%47,8001,087

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.081.10-1.82%66,4957,076

AQARIYAJOD0.600.600.00%13,3742,855

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.250.250.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.822.820.00%5885,880241,354

BPCUSD3.153.150.00%416,82953,011

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.090.10-10.00%847,5044,306

GMCJOD0.810.85-4.71%12,0002,285

GUIUSD1.881.92-2.08%220,00037,600

ISBKUSD1.271.270.00%54,6555,944

JCCJOD0.840.831.20%106,7247,888

JPHUSD1.891.890.00%625,66647,416

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%025,87612,420

NAPCOJOD0.750.750.00%22,5202,666

NCIUSD1.051.040.96%31,7501,793

NICUSD3.153.150.00%64,05612,776

NSCJOD1.421.420.00%000

PADICOUSD1.571.532.61%73111,550172,363

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.455.48-0.55%86438,2873,368,989

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%000

PHARMACAREUSD3.773.78-0.26%513,18649,622

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.25-4.80%11,0231,217

PIDJOD1.071.070.00%000

PIICJOD1.851.850.00%21,5754,110

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.570.60-5.00%3059,60748,492

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.880.90-2.22%523,39820,615

RSRJOD3.253.250.00%833,864156,499

TICUSD1.271.270.00%1200254

TNBUSD1.211.200.83%735,280,7416,037,998

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.412.44%43,7301,532

VOICJOD7.507.500.00%250529

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.770.78-1.28%2930,91524,026

1.20%

-4.71%

االسبوعي التقرير

2014-09-28
2014-10-02

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

1.82%

11عذد الشركات المنخفضة

6,271,752عذد االسهم المتذاوله

7عذد الشركات المرتفعة
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 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

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

10,336,315 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

مبارك أضحى

الثالثاء مساء حتى و األحد يوم صباح من أعمالها البورصة تعطل 

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير

AHC

GMC

االكثر تذاوال من حيث القيمة

TNB 6,037,998

PALTEL 3,368,989
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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
بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.01نقطة أي بنسبة  0.04نقطة منخفضا  510.72أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات  7وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 444دوالر نفذت من خالل  10,336,315سهم بقٌمة  6,271,752لألسبوع المنصرم 
، حٌث بلغ حجم التداول %0.55دٌنار منخضا بنسبة  5.45أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 11بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، وقد بلغ حجم %2.61دوالر مرتفعا بنسبة  1.57هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 86دوالر نفذت من خالل  3,368,989سهم بقٌمة  438,287
، حٌث بلغ حجم دون أي تغٌٌر عن األسبوع المنصرمدوالر  2.82اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 172,363سهم بقٌمة  111,550التداول 

 .دوالر 241,354سهم بقٌمة  85,880التداول علٌه 
   

 مع البورصة" الحافظ األمين"بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية 
لٌصبح البنك بموجبها حافظاً أمٌناً معتمدا لتقدٌم خدمات الحفظ األمٌن . فٌما بٌن بورصة فلسطٌن وبنك القاهرة عمان" الحافظ األمٌن"تم مؤخراً توقٌع اتفاقٌة 

بفتح حسابات خاصة للمستثمرٌن لدى مركز اإلٌداع والتحوٌل فً البورصة، ولدى قٌام أحدهم " الحافظ األمٌن"وتتلخص العملٌة بأن ٌقوم . للمستثمرٌن فً البورصة
اضافة إلى ذلك، ٌمكن . ، ٌتم إٌداعها مباشرة وحفظها فً حسابه لدى الحافظ األمٌن(الوسطاء)بشراء أٌة أوراق مالٌة مدرجة بواسطة إحدى شركات األوراق المالٌة 

ا على سبٌل المثال ال منهلبنك القاهرة عمان بموجب هذه االتفاقٌة تقدٌم العدٌد من الخدمات لجموع المستثمرٌن باإلضافة إلى حفظ األوراق المالٌة تحت سٌطرته؛ و
مشتري نٌابة عن ال الحصر تنظٌم وحفظ سجالت دقٌقة لعمالئه، وقبض ثمن األوراق المالٌة المباعة من الوسٌط ودفع ثمن األوراق المالٌة المشتراة الى الوسٌط

 .  عمالئه
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  10.2ملٌون دٌنار مقارنة مع  7.1حوالً  02/10 – 28/09بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 51.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  35.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %30.4وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً  .عقداً  15165ملٌون سهم، نفذت من خالل  39.1المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق  %0.16نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2122.1نقطة مقارنة مع  2118.8العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما  80شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن 176للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
 .شركة 62انخفضت أسعار أسهم 

  
 المراجعة الربعية الدورية لمؤشر بورصة عمان

المتداولة فً السوق ة وصرح القائم بأعمال المدٌر التنفٌذي لبورصة عمان نادر عازر بأن البورصة قامت بإجراء المراجعة الربعٌة الدورٌة لكافة الشركات المدرج
اط السوق ونشوذلك الختٌار عٌنة المؤشر العام السعار االسهم لبورصة عمان بهدف ضمان ان ٌعكس المؤشر العام السعار االسهم لبورصة عمان حركة وأداء 

صة وبموجب هذه المراجعة ٌتم متابعة نشاط الشركات خالل آخر ربع وٌتم اختٌار شركات عٌنة المؤشر من خالل تطبٌق المعاٌٌر المعتمدة فً بور. بشكل دقٌق
عاٌٌر مطبقة فً عدد من المعمان والمشابهة للمعاٌٌر العالمٌة الختٌار الشركات وهً القٌمة السوقٌة للشركة وعدد أٌام تداولها خالل آخر ربع، ومما ٌذكر بأن هذه 

وإضافة سبع  ٌنةالمؤسسات الدولٌة الرائدة فً احتساب المؤشرات وأضاف السٌد عازر بأنه نتٌجة لتطبٌق هذه المعاٌٌر فقد تم سحب سبع شركات من شركات الع
ٌداع ز إكما وتشمل هذه المراجعة احتساب نسبة األسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة فً البورصة باالعتماد على البٌانات المتوفرة على موقع مرك. شركات أخرى

 %.10األوراق المالٌة اإللكترونً، باالضافة الى تخفٌض اوزان بعض الشركات وذلك بهدف تخفٌض تأثٌرها على تحركات الرقم القٌاسً لٌصل الى 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 1.90نقطة أي بنسبة  96.07نقطة منخفضاً  4958اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  32,094درهم نفذت من خالل  5,171,424,406سهم بقٌمة  1,606,995,683التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق%3.88منخفضا بنسبة  11.15درهم وأغلق على  1,324,670,298سهم بقٌمة  115,263,648

 %.2.41درهم منخفضاً بنسبة  4.46درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  688,472,568سهم بقٌمة  153,074,968التداول علٌها 
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
فى الفترة % 24ملٌون درهم بارتفاع  498.02مقارنة بـ( ملٌون دوالر 168)ملٌون درهم  617أعلنت الٌوم مجموعة اعمار مولز عن ارتفاع صافى االرباح الى 

وفقاً .درهم إماراتً للسهم العادي  2.90فً سوق دبً حٌث تم تحدٌد سعر الطرح بـ " اعمار مولز"و ٌأتً هذا االعالن متزامنا مع طرح . نفسها من العام الماضى

%  15.4ملٌار سهم تمثل نحو  2وٌصل عدد األسهم المشمولة فً الطرح حوالً . ملٌار درهم إماراتً  37.7لسعر الطرح، ستبلغ القٌمة السوقٌة إلعمار مولز نحو
ضعفاً من قبل شرٌحة األفراد عند  20ضعفاً من قبل شرٌحة المؤسسات وبنحو  30تقرٌباً من إجمالً رأس المال وتمت تغطٌة سجل أوامر االكتتاب بأكثر من 

لالكتتاب " إعمار للضٌافة"و من الجدٌر بالذكر أن الشركة ستطرح ذراعها لالستثمار الفندقً والسٌاحً . أعلى سعر فً النطاق السعري لألسهم المعروضة للبٌع
 .العام فً سوق دبً المالً قرٌباً خالل األشهر القلٌلة المقبلة

  
 (UPP)االتحاد العقارية 

ملٌار  3.5بقٌمة دة أعلنت شركة االتحاد العقارٌة، الٌوم فً بٌان لسوق دبً المالً، أنها تؤكد ما نشر فً وسائل اإلعالم عن سعً الشركة إلطالق مشارٌع جدٌ
الذي اختتم فعالٌاته مؤخراً فً دبً، إن الشركة اعتمدت خطة  2014درهم خالل السنوات الثالث المقبلةوقال المري على هامش معرض سٌتً سكٌب جلوبال 

كما و أشارت الشركة أن الخطة المستقبلٌة تهدف إلى مضاعفة أصول الشركة خالل . مشروعات عقارٌة 10تضم أكثر من  2017-2013خمسٌة تمتد من 
 .ملٌار درهم بنهاٌة النصف األول من العام الحالً 3,6ملٌار درهم مقابل  7,2السنوات العشر المقبلة لتصل إلى نحو 

  
   (ARTC)أرابتك

لشركة بتنفٌذ م اأعلنت شركة أرابتك القابضة أنها ملتزمة بتنفٌذ مشروع الملٌون وحدة سكنٌة بمصر، وأنها ماضٌة قدما بالمشروع حسبما هو مخطط، وسوف تقو
وقالت الشركة، فً بٌان نشر على موقع سوق دبً المالً إنها قد أحرزت نتائج  .المشروع فور االنتهاء من مراحل التخطٌط والتصمٌم التً شارفت على االنتهاء

 .إٌجابٌة وتقدما فً المناقشات مع الجهات المعنٌة فً مصر على كافة األصعدة بهدف البدء بتنفٌذ المشروع بأسرع وقت ممكن
 


