
ABRAJUSD0.860.860.00%0487419

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.051.11-5.41%6570,012598,563

AIGUSD0.130.130.00%933,3264,335

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.081.10-1.82%1521,96823,921

AQARIYAJOD0.620.620.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.310.310.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.802.800.00%5874,158207,077

BPCUSD3.053.08-0.97%129,37428,489

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.120.120.00%12,218266

GMCJOD0.700.700.00%77,5087,331

GUIUSD1.701.700.00%01,2002,040

ISBKUSD1.211.200.83%717,16820,614

JCCJOD0.880.89-1.12%14961

JPHUSD1.901.862.15%1125,27946,938

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.280.280.00%02,450968

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%000

NCIUSD0.920.902.22%1416,80015,245

NICUSD3.153.150.00%03,32310,467

NSCJOD1.381.380.00%000

PADICOUSD1.411.46-3.42%86192,346274,857

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.415.42-0.18%89131,2901,000,422

PCBUSD0.840.840.00%000

PECUSD1.301.272.36%1510,56813,640

PHARMACAREUSD3.803.800.00%000

PIBCUSD0.950.950.00%000

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%000

PIICJOD1.801.800.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.570.570.00%1628,41722,853

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.850.841.19%3650536

RSRJOD3.153.20-1.56%51,3806,131

TICUSD1.141.20-5.00%1550627

TNBUSD1.121.13-0.88%1821,00623,520

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.43-2.33%97,9503,189

VOICJOD7.507.500.00%000

WASSELJOD0.720.720.00%5872875

WATANIYAUSD0.800.84-4.76%4276,49660,954
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1.19%

11عذد الشركات المنخفضة

1,256,845عذد االسهم المتذاوله

5عذد الشركات المرتفعة

22

 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

2,374,338 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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ملخص التذاول االسبىعي

430عذد العقىد

 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

2013 العام في االستثمار على العائد معدل 5.92%

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

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

بورصة فلسطٌن

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.99نقطة أي بنسبة  5.01نقطة منخفضا  499.93أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركات بٌنما  5وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 430دوالر نفذت من خالل  2,374,338سهم بقٌمة  1,256,845لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع السابق، حٌث % 0.18دٌنار منخفضا بنسبة  5.41أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 11انخفضت أسعار إغالق 
، وقد %3.42دوالر منخفضا بنسبة  1.41هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 89دوالر نفذت من خالل  1,000,422سهم بقٌمة  131,290بلغ حجم التداول 
دوالر دون أن ٌظهر أي تغٌر عن االغالق السابق،  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 274,857سهم بقٌمة  192,346بلغ حجم التداول 

.  دوالر 207,077سهم بقٌمة  74,158حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

2013نمو فً توزٌعات أرباح الشركات المدرجة للعام : عوٌضه

ساهمٌها للسنة ى مأعلن السٌد أحمد عوٌضه الرئٌس التنفٌذي لبورصة فلسطٌن عن حصٌلة توزٌعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة فً بورصة فلسطٌن عل
قد  2013، حٌث أن عدد الشركات التً وزعت أرباحاً نقدٌة هذا العام للسنة المالٌة 2014التً أعلنت الشركات المدرجة عن توزٌعها خالل هذا العام  2013المالٌة 

شركات  4قد بلغت  2013للعام ( رسملة أرباح)، فً حٌن أن عدد الشركات التً وزعت أرباحاً على شكل أسهم مجانٌة 2012شركة فً العام   18شركة مقابل  22بلغ

شركة مدرجة قد  23الذي وزعته   2013وأضاف عوٌضه أن حجم التوزٌعات النقدٌة واألسهم المجانٌة للعام. شركات وزعت إلى جانب األسهم أرباحاً نقدٌة 3منها 

، فً حٌن أن (رسملة أرباح)دوالراً كأسهم مجانٌة   23,073,414دوالراً كأرباح نقدٌة فٌما وزعت  148,464,041دوالر أمرٌكً وزعت منها  171,537,455بلغ

دوالراً وزعت كأرباح   126,866,108دوالراً منها 154,855,977شركة مدرجة قد بلغ  19الذي وزعته   2012مجموع التوزٌعات النقدٌة واألسهم المجانٌة للعام

، فً ضوء ارتفاع نسبة التوزٌع النقدي 2012مقارنة مع السنة المالٌة % 10.8بنسبة  2013للسنة المالٌة ( النقدٌة واألسهم المجانٌة)وازداد توزٌع األرباح . نقدٌة
هذا وقد بلغ معدل نسبة التوزٌع النقدي من القٌمة االسمٌة للشركات التً وزعت أرباحاً نقدٌة %. 17.6وانخفاض نسبة توزٌع األسهم المجانٌة إلى % 17بمقدار 

وقال عوٌضه أن معدل عائد السهم اإلجمالً للشركات المدرجة عند تقسٌم مجموع األرباح . 2012من القٌمة االسمٌة للعام % 16مقابل % 16.1حوالً   2013للعام

، منوهاً أن انخفاض النسبة هذا العام 2012للعام % 6.43مقابل % 5.92ما نسبته  2013النقدٌة على القٌمة السوقٌة للشركات الموزعة أرباحاً نقدٌة قد بلغ للعام 
.   2012مقارنة مع العام % 13.6بنسبة  2013ٌرجع إلى ارتفاع القٌمة السوقٌة لجمٌع الشركات المدرجة فً نهاٌة العام 

2013-2007معدل العائد على االستثمار للسنوات 

 

العائد على االستثمار / 31/12القٌمة السوقٌة للشركات الموزعة /  (نقدي)الرباح الموزعة ا/  السنة المالٌة

 

2007               113,291,60                             234,859,909                    %63.6
2008              062,052,107                           315,608,546,1                  %92.6
2009              297,154,106                          542 ,883,664,1                 %38.6
2010              509,322,117                         067,578,689,1                  %94.6
2011              572,876,118                          502,337,980,1                  %00.6
2012              108,866,126                          651,783,972,1                  %43.6
2013              041,464,148                           523,462,506,2                %92.5

 

وتم . نة المالٌة الالحقة للسنة المالٌةالستجدر االشارة الى السنة المالٌة تمثل الفترة التً تم االعتماد على بٌاناتها المالٌة للتوزٌع، علماً بأن قرارات التوزٌع قد تمت فً 
.احتساب العائد على االستثمار على اساس قسمة االرباح  النقدٌة الموزعة على اجمالً القٌمة السوقٌة للشركات التً وزعت ارباح نقدٌة

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  6.7ملٌون دٌنار مقارنة مع  6.0حوالً  10/07–06/07بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 33.4ملٌون دٌنار مقارنة مع  30.2، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %9.5إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم  .عقداً  11,874ملٌون سهم، نفذت من خالل  26.8سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 0.09نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,117نقطة مقارنة مع  2,119إلغالق هذا األسبوع إلى 
.شركة 77شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  54شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  171األسبوع والبالغ عددها 

سوق دبً المالً

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 3.99نقطة أي بنسبة  175.45نقطة مرتفعا  4,575اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  62,825درهم نفذت من خالل  8,526,669,508سهم بقٌمة  3,830,947,558التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 4.67درهم مرتفعا بنسبة  9.64درهم وأغلق على  694,484,451سهم بقٌمة  74,052,111

%.  19.32درهم  مرتفعا بنسبة  4.20درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,913,408,192سهم بقٌمة  951,341,877

 

(ESHRAQ)إشراق العقارٌة 
ملٌون درهم وبقٌمة  600اعلنت الشركة أن مجلس إدارتها اجتمع فً مقر الشركة فً أبوظبً، واقترح زٌادة رأي مال الشركة عن طرٌق إصدار أسهم جدٌدة تبلغ فٌمتها 

وتم تحدٌد موعد انعقاد الجمعٌة العمومٌة الغٌر عادٌة . اسمٌة تبلغ  درهم واحد لكل سهم جدٌد مصدر لعرضها على الجمعٌة العمومٌة الغٌر عادٌة للمصادقة علٌها
.  17/08/2014لمساهمً الشركة بتارٌخ 

 

(GULFNAV)الخلٌج للمالحة القابضة 
وقالت الشركة، فً بٌان لسوق . ملٌون درهم 551.67ملٌار درهم إلى  1.66أعلنت الشركة أن هٌئة األوراق المالٌة والسلع وافقت على تخفٌض رأسمال الشركة من 

وكانت الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة . 08/07/2014دبً إنها قامت باإلجراءات الالزمة مع إدارة السوق لتعدٌل رأسمال الشركة اعتبارا من ٌوم الثالثاء الموافق 
ملٌار درهم بحٌث ٌصبح رأس المال بعد  1.1للشركة قد وافقت على استمرار الشركة فً مباشرة عملها واعتماد إطفاء الخسائر المتراكمة فً رأس المال بمقدار 

.ملٌون درهم 551.67التخفٌض 


