
ABRAJUSD0.700.75-6.67%36,0574,472

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.101.081.85%1510,53211,486

AIGUSD0.140.140.00%000

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.111.100.91%2937,39841,386

AQARIYAJOD0.620.620.00%386,02875,229

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.300.300.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%15002,200

BOPUSD2.802.81-0.36%82137,369384,739

BPCUSD3.103.11-0.32%75,98218,549

ELECTRODEJOD2.002.000.00%02,6597,501

GCOMUSD0.100.11-9.09%1436,8673,717

GMCJOD0.750.750.00%67,2607,680

GUIUSD1.851.850.00%16831,264

ISBKUSD1.251.231.63%915,92419,816

JCCJOD0.890.90-1.11%1311,68313,751

JPHUSD1.881.90-1.05%915,43228,131

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.240.27-11.11%3700253

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.700.700.00%000

NCIUSD1.001.05-4.76%3121,000123,400

NICUSD3.173.23-1.86%98,08325,474

NSCJOD1.361.360.00%000

PADICOUSD1.631.620.62%124698,4721,140,978

PALAQARJOD0.650.650.00%000

PALTELJOD5.605.580.36%9768,567540,777

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%0560700

PHARMACAREUSD3.793.790.00%33,00011,368

PIBCUSD1.001.10-9.09%23,5853,589

PICOUSD1.251.250.00%000

PIDJOD1.071.051.90%1600906

PIICJOD1.992.05-2.93%29112,850323,053

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.610.62-1.61%1826,85023,164

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.900.900.00%000

RSRJOD3.253.124.17%13,16514,508

TICUSD1.241.240.00%21,2001,488

TNBUSD1.161.141.75%2715,84018,102

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%56,8142,848

VOICJOD7.607.600.00%000

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.820.84-2.38%1712,44210,184

1.63%

-6.67%
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14عذد الشركات المنخفضة

1,458,102عذد االسهم المتذاوله

8عذد 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

2,860,712 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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 فلسطين، في مرة ألول 

الفلسطيني التجاري البنك سندات تداول بدء

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير
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االكثر تذاوال من حيث القيمة
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 (حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.05نقطة أي بنسبة  0.27نقطة منخفضا  521.79أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات  8وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 533دوالر نفذت من خالل  2,860,712سهم بقٌمة  1,458,102لألسبوع المنصرم 
، حٌث بلغ حجم %0.36دٌنار مرتفعا بنسبة  5.60أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 14بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، وقد بلغ %0.62دوالر مرتفعا بنسبة  1.63هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 97دوالر نفذت من خالل  540,777سهم بقٌمة  68,567التداول 
عن االغالق % 0.36دوالر منخفضا بنسبة  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,140,978سهم بقٌمة  698,472حجم التداول 

 .دوالر 384,739سهم بقٌمة  137,369السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه 
  

 (PIBC)سندات البنك التجاري الفلسطيني 
، وهً أول سندات قابلة للتداول فً فلسطٌن، تحت رمز 1/09/2014بدأ التداول على سندات قرض البنك التجاري الفلسطٌنً  ٌوم االثنٌن 

فً  2014ٌذكر أن اتفاقٌة إدراج السندات تم توقٌعها فً وقت سابق من شهر آب   .وتم إدراج السندات ضمن قطاع أدوات الدٌن فً البورصة (PCB01) تداول

و قد جاء قرار البنك التجاري كمتطلب لرفع رأس المال امتثاالً لتعلٌمات . حفل ضم ممثلٌن عن البورصة والبنك التجاري الفلسطٌنً وهٌئة سوق رأس المال
آالف سند قرض لالكتتاب العام، بقٌمة اسمٌة  10، حٌث قرر البنك طرح 19/3/2014سلطة النقد، والذي أعلن عنه فً اجتماع هٌئته العامة المنعقدة بتارٌخ

وتبلغ مدة سندات القرض خمس سنوات تمثل دٌناً عادٌاً، توزع فائدتها . مالٌٌن دوالر 10وتّم االكتتاب بكامل السندات المطروحة بقٌمة  .ألف دوالر للسند الواحد

نشٌر بالذكر أنه ٌوجد . وفقاً آللٌة التحوٌل الواردة فً نشرة اإلصدار 2019أشهر، وسٌتم تحوٌلها إلى أسهم فً العام  6على حاملٌها كل  %6.5 السنوٌة البالغة

 .قٌود على تملك البنوك األخرى لهذه السندات بنسب معٌنة مع العلم أنه ٌجب على البنك أخذ موافقة سلطة النقد قبل القٌام بشراء السند
  

 اجتماعات مجالس االدارة لبعض الشركات 
و قد حددت بعض الشركات . بعد انتهاء فترة االفصاحات عن البٌانات المالٌة للنصف األول من السنة الحالٌة، عقدت بعض الشركات اجتماعات مجالس ادارتها

، الشركة العالمٌة المتحدة للتأمٌن 14.09.2014اجتماع مجلس ادارة بنك فلسطٌن فً : مواعٌد اجتماعات مجالس ادارتها خالل الفترة القادمة كما ٌلً
 .  18.09.2014، شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة 18.09.2014، شركة مطاحن القمح الذهبً 15.09.2014

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  7.4ملٌون دٌنار مقارنة مع  6.7حوالً  04/09 – 31/08بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 37.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  33.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %9.4وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض  .عقداً  18968ملٌون سهم، نفذت من خالل  35.0األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة % 0.35نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2138.2نقطة مقارنة مع  2130.6الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار  64شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  180أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 78أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 عجز الموازنة العامة في األردن
ملٌار دٌنار مقابل نفقات عامة قدرت  6.982بنحو  2014انه تم تقدٌر اإلٌرادات العامة فً الموازنة العامة لعام   رئٌس دٌوان المحاسبة مصطفى البراري أعلن

وهذا الحجم فً الموازنة العامة ٌستدعً زٌادة جهود العاملٌن فً دٌوان المحاسبة . ملٌار دٌنار 1.114فً حٌن قدر العجز بنحو . ملٌار دٌنار 8.096بنحو 

 .لصٌانة المال العام والتأكد من أن النفقات واإلٌرادات تتم حسب التشرٌعات واألنظمة والتعلٌمات والبالغات النافذة
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 3.91نقطة أي بنسبة  193نقطة مرتفعا  5121اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  39,563درهم نفذت من خالل  8,175,565,689سهم بقٌمة  2,204,826,976التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول %. 11.22درهم مرتفعا بنسبة  11.40درهم وأغلق على  3,203,399,885سهم بقٌمة  280,496,718
 %.1.49درهم مرتفعا بنسبة  4.78درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 1,741,973,303سهم بقٌمة  363,165,138علٌها 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

مستثمرا مؤسسٌا والبقٌة أفراد، وتصل القٌمة السوقٌة  1076مستثمرا منهم  43881بلغ عدد المستثمرٌن فً شركة إعمار مع نهاٌة إغالق تعامالت شهر اب 
و أعلنت .  وشهد ســعر سهـــم الشركة نشاطا كبٌرا عقب اإلعالن عن تفاصٌل طرح إعمار مولز. نحو ملٌار درهم 79لالسهم التً ٌملكونها فً الشركة 

مستثمرٌن األفراد ال الشركة عن نٌتها القٌام ببٌع األسهم الحالٌة لـمجموعة إعمار مولز عبر طرح عام أولً فً سوق دبً المالً وسٌكون االكتتاب متاحاً أمام
من األسهم المطروحة محفوظة للذٌن سٌكونون مساهمٌن فً الشركة % 10اكتتاب، على أن ٌكون % 70اكتتاب والمؤسسات االستثمارٌة المؤهلة % 30

ملٌار درهم من  5.3تنوي الشركة توزٌع . ، وسٌكون ألولئك المساهمٌن أولوٌة فً تخصٌص أسهم لهم من هذه النسبة المحفوظة2014سبتمبر  10بتارٌخ 
 .عوائد االكتتاب

  
  (DIC)دبي لالستثمار 

ملٌون درهم خالل األشهر الستة  34، الذراع االستثمارٌة لشركة دبً لالستثمار، مبٌعات إجمالٌة بقٌمة "مشارٌع"حققت شركة المطاط العالمٌة، التابعة لشركة 
ووصلت مبٌعات الشركة فً .، وذلك بفضل االزدهار غٌر المسبوق الذي ٌشهده قطاع البناء واإلنشاءات فً اإلمارات والمنطقة 2014األولى من العام 

بٌنما وصلت قٌمة المبٌعات للفترة نفسها  .ملٌون درهم خالل العام السابق كله 35ملٌون درهم، مقارنة مع  18إلى  2014اإلمارات خالل النصف األول من 

ملٌون درهم للعام  6ملٌون درهم فً قطر لهذه الفترة مقارنة مع  4.5، و2013ملٌون درهم فً العام  13ملٌون درهم مقارنة مع  7.3فً السعودٌة إلى 
 .كله 2013

 


