
ABRAJUSD0.990.990.00%000

AHCJOD0.510.510.00%22,0281,444

AIBUSD1.091.062.83%17417,438454,542

AIGUSD0.160.160.00%2789,47314,508

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.241.157.83%3736,75043,954

AQARIYAJOD0.650.67-2.99%28,0007,334

ARABJOD0.970.970.00%000

AREJOD0.320.320.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.872.90-1.03%175234,472661,608

BPCUSD3.003.000.00%813,83341,781

ELECTRODEJOD2.002.000.00%01,0863,063

GCOMUSD0.140.15-6.67%35106,78615,203

GMCJOD0.750.77-2.60%46,0006,375

GUIUSD1.751.702.94%34,8768,524

ISBKUSD1.201.200.00%26143,679172,391

JCCJOD0.900.93-3.23%1816,18220,374

JPHUSD1.991.990.00%78,24516,286

JREIUSD0.590.590.00%000

LADAENJOD0.290.290.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.740.75-1.33%34,9005,065

NCIUSD0.900.94-4.26%1954,50049,631

NICUSD3.153.150.00%21,2323,881

NSCJOD1.211.164.31%13,0005,120

PADICOUSD1.491.480.68%110212,208325,375

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.595.472.19%103188,0851,483,885

PCBUSD0.790.790.00%000

PECUSD1.331.49-10.74%2816,61022,248

PHARMACAREUSD3.863.95-2.28%32,5359,886

PIBCUSD0.970.970.00%3134,300128,946

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%65,4667,709

PIICJOD2.002.09-4.31%923,05066,171

PLAZAJOD1.641.640.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.620.595.08%3499,88085,115

PSEUSD4.994.990.00%000

QUDSUSD0.930.97-4.12%11,000930

RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.151.131.77%46,9007,882

TNBUSD1.171.22-4.10%4695,120111,640

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%23,0001,230

VOICJOD7.307.35-0.68%22552,626

WASSELJOD0.820.83-1.20%223,7084,323

WATANIYAUSD0.880.871.15%55119,460102,139

2.83%

-4.26%
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15عذد الشركات المنخفضة

2,064,057عذد االسهم المتذاوله

9عذد الشركات المرتفعة

32

 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

3,891,190 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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814عذد العقىد

 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

حصيلة دوالر مليون 85

األول الربع خالل الشركات أرباح 

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير

QUDS

NCI

االكثر تذاوال من حيث القيمة
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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% 0.37  نقطة أي بنسبة 1.94نقطة مرتفعا  520.76أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركات  9وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 814دوالر نفذت من خالل  3,891,190سهم بقٌمة  2,064,057لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع % 2.19دٌنار مرتفعا بنسبة  5.59أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 15بٌنما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر مرتفعا  1.49هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 103دوالر نفذت من خالل  1,483,885سهم بقٌمة  188,085السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

دوالر منخفضا بنسبة  2.87فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر 325,375سهم بقٌمة  212,208، وقد بلغ حجم التداول %0.68بنسبة 
.  دوالر 661,608سهم بقٌمة  234,472عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 1.03

 

2014الشركات المدرجة تقدم البيانات المالية للربع األول من العام 

ألول من العام ع اأعلن السٌد أحمد عوٌضه الرئٌس التنفٌذي لبورصة فلسطٌن عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البٌانات المالٌة غٌر المدققة للرب
فٌما ، %94ضمن الفترة القانونٌة لإلفصاح ما نسبته  49شركة من أصل  46، حٌث أفصحت 30/04/2014مع نهاٌة دوام ٌوم األربعاء الموافق  2014

ار الشفاء لصناعة ود فشلت ثالثة شركات فً تقدٌم إفصاحها ضمن الفترة القانونٌة وهً المجموعة األهلٌة للتأمٌن، وبال عقار لتطوٌر وإدارة وتشغٌل العقارات،
شركة مفصحة عن  46شركة مدرجة من أصل  34، حٌث حققت 2013وكان هناك نمو فً أداء الشركات المالً مقارنة مع الفترة نفسها من العام . األدوٌة

، فً حٌن بلغت خسائر الشركات 2013دوالراً فً العام 87,269,272دوالراً أمرٌكٌاً مقابل92,471,754بقٌمة 2014بٌاناتها المالٌة أرباحاً خالل العام 

مجموع األرباح )، لتكون حصٌلة األداء السنوي 2013دوالراً فً العام  (9,444,702)دوالراً مقابل خسائر بقٌمة (7,570,682)اإلثنتً عشرة المحققة لخسائر

بارتفاع بلغت نسبته 2013دوالراً للعام77,824,570دوالراً مقابل84,901,072(للشركات الرابحة مطروحاً منها مجموع الخسائر للشركات الخاسرة

9.09  .%

(2014أيار  08-04)اجتماعات الهيئات العامة 

، والبنك االسالمً (PCB)، والبنك التجاري الفلسطٌنً (RSR)عقدت عدد من الشركات اجتماع هٌئاتها العامة خالل األسبوع المنصرم، كشركة مصاٌف رام هللا 

األلمنٌوملصناعةالوطنٌةللشركةبالنسبةأما .2013حٌث تم مناقشة نتائج أعمال الشركات للسنة المالٌة ، (JCC)، وشركة سجاٌر القدس (AIB)العربً 

%.  5.00فقد أقرت الهٌئة العامة توزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة  (NAPCO) "نابكو"والبروفٌالت

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  9.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  6.2حوالً  08/05–04/05بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق(36.2)ملٌون دٌنار مقارنة مع ( 30.9)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %31.7وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم  .عقداً  15,354ملٌون سهم، نفذت من خالل  30.3األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار %. 0.15نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,124نقطة مقارنة مع  2,127القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها،  55شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  175اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 80بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

(JOST)حديد األردن 
دٌنار أرباح فى الفترة المقابلة من  213,015، مقابل 2014دٌنار فى الربع األول من العام ( 919,873)كشفت النتائج المالٌة للشركة تكبدها خسارة بقٌمة 

ملٌون  15.6ملٌون دٌنار خالل الربع األول من العام الحالً، مقارنة مع  24وٌأتى تكبد الشركة هذه الخسائر بسبب ارتفاع تكلفة المبٌعات إلى . العام الماضى
%.  54دٌنار عن الربع نفسه من العام الماضً، بارتفاع بلغت نسبته 

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 4.41نقطة أي بنسبة  223.72نقطة مرتفعا  5,302اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  60,576درهم نفذت من خالل  12,017,429,392سهم بقٌمة  3,807,325,676حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم %. 3.26درهم مرتفعا بنسبة  10.15درهم وأغلق على  1,257,259,799سهم بقٌمة  122,711,369العقارٌة 
%.  25.58درهم  منخفضا بنسبة  6.75درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,243,239,046سهم بقٌمة  371,325,709التداول علٌها 

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
ملٌون درهم، بزٌادة قدرها  138أفصحت الشركة عن نتائجها المالٌة للربع األول من العام الحالً، حٌث ارتفعت صافً األرباح العائدة للشركة األم إلى مستوى 

ملٌون درهم، مستفٌدة من توالً تسلٌم المشارٌع، وتحسن متابعات الحقوق التجارٌة،  62.5مقارنة بأرباح الربع األول من العام الماضً التً بلغت % 121
بتارٌخ ( من القٌمة االسمٌة للسهم% 40ما نسبته )هذا وقد تم استحقاق توزٌعات األسهم المجانٌة التً أقرتها الهٌئة العامة للشركة . ونمو أعمالها فً اإلمارات

.  لحاملً األسهم حتى هذا التارٌخ 07/05/2014

 

(UPP)االتحاد العقارية 
ملٌون درهم بالفترة نفسها من عام  21.9ملٌون درهم مقابل  179.8أظهرت البٌانات المالٌة للشركة بالربع األول من العام الجاري تحقٌق صافً أرباح بلغ 

.  درهم بالفترة المقارنة 0.01مقابل  2014درهم بالربع األول من  0.05فقد ارتفع العائد على السهم من األرباح إلى . %720.6بنمو كبٌر بلغت نسبته  2013

 

(DIC)دبي لالستثمار 
تم ( للسهم/فلس 7.2)ملٌون درهم  282، مقارنة بأرباح قدرها 2014بنهاٌة الربع األول ( للسهم/فلس 16.1)ملٌون درهم  636.6ارتفعت أرباح الشركة إلى 

%.  126، بارتفاع بلغت نسبته 2013تحقٌقها خالل نفس الفترة من عام 


