
ABRAJUSD0.890.93-4.30%515,06713,410

AHCJOD0.730.730.00%000

AIBUSD1.111.12-0.89%52,7833,089

AIGUSD0.150.147.14%1538,8915,447

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.081.080.00%814,72315,901

AQARIYAJOD0.590.573.51%2580483

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.260.254.00%111040

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.812.800.36%5781,045226,925

BPCUSD3.153.150.00%26402,016

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.080.080.00%819,5661,566

GMCJOD0.740.740.00%1100104

GUIUSD1.881.880.00%830,70057,716

ISBKUSD1.241.25-0.80%415,45119,167

JCCJOD0.840.831.20%53,3203,869

JPHUSD1.701.80-5.56%1571,313111,968

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.780.754.00%1500550

NCIUSD0.980.980.00%000

NICUSD3.103.100.00%36391,981

NSCJOD1.451.450.00%000

PADICOUSD1.271.32-3.79%86126,930159,558

PALAQARJOD0.640.640.00%0375339

PALTELJOD5.435.430.00%5726,562203,421

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.101.14-3.51%1114,39715,812

PHARMACAREUSD3.743.76-0.53%63,12911,702

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.050.00%1225333

PIICJOD1.991.990.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.540.56-3.57%21,5001,142

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.920.902.22%99,0608,226

RSRJOD3.253.250.00%210,08046,206

TICUSD1.301.300.00%000

TNBUSD1.101.14-3.51%64,2554,760

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.402.50%57,3602,984

VOICJOD7.557.550.00%000

WASSELJOD0.870.91-4.40%3648569

WATANIYAUSD0.710.72-1.39%4359,45641,825
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11عدد الشركات المنخفضة

559,405عدد االسهم المتداوله

8عدد 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

961,109 ($)قيمة االسهم المتداولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير

PRICO
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االكثر تداوال من حيث القيمة
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
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 (حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.87نقطة أي بنسبة  04.3نقطة منخفضاً  488.22أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

 8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 371دوالر نفذت من خالل  961,109سهم بقيمة  559,405اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار دون أي تغير في اإلغالق حيث  5.43أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى 11شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 

دوالر منخفضاً بنسبة  1.27هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 57دوالر نفذت من خالل  203,421سهم بقيمة  26,562بلغ حجم التداول 

حيث % 0.36مرتفعاً بنسبة  2.81اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 159,558سهم بقيمة  126,930، وقد بلغ حجم التداول 3.79%

 .دوالر 226,925سهم بقيمة  81,045بلغ حجم التداول عليه 
  

  (PEC)الفلسطينية للكهرباء
رفيق مليحة مدير عام . استأنفت الشركة تشغيل محطة الكهرباء المتوقفة كلياً منذ أن استهدفها االحتالل خالل الحرب االخيرة على غزة، حيث أعلن د

طة يعتمد لمحمشروع محطة غزة لتوليد الكهرباء، أن كمية الوقود التي تم توريدها مكنت المحطة من استئناف عملها مجددا موضحاً أن استمرارية تشغيل ا

يذكر أن االحتالل دمر خالل الحرب األخيرة أجزاء من المحطة شملت تدمير توربينين أحدهما بخاري واآلخر غازي،  .على ما يصلها يومياً من الوقود

مليون دوالر، حيث قامت ادارة  16اضافة الى تدمير خزانات الوقود ومبنى اإلدارة، ما أدى لتوقف المحطة وألحق خسارة بمشروع محطة التوليد تقدر بـ 

 ."مليون لتر 20المشروع بتوفير حلول بديلة وإصالحات شملت توفير خزانيين  يتسعان لنحو مليون لتر بدال من الخزانين اللذين دمرا وسعتهما 
 

 (QUDS)بنك القدس 
، ويتجه لتوزيع ارباح على المساهمين هذا 2014ماليين دوالر في عام  10توقع رئيس مجلس ادارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف، ان تتجاوز ارباح البنك 

 4.5و تحدث عن التطور في مؤشرات البنك خالل السنوات الثالث الماضية، حيث ارتفع ربح البنك من  .1995العام ألول مرة منذ باشر نشاطه في عام 

ماليين دوالر، كما اشار الى نمو في  10ونتوقع أن تتجاوز ارباح البنك هذا العام ' 2013مليون دوالر في عام  7.3الى  2012مليون دوالر في عام 

خالل % 25-20وقال تصّورنا أن تستمر مؤشرات البنك بالنمو بنفس الوتيرة بنسبة  .%20مختلف المؤشرات المالية للبنك، كالتسهيالت والودائع، بنحو 

هذا يعني ان هناك رؤية واضحة وتخطيطا جيدا ومتابعة حثيثة، ولهذا . تتطابق مع الموازنة التقديرية 2014وقال النتائج في عام . السنوات االربع المقبلة

 .جاءت النتائج جيدة بهذا القدر

 
 بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع  8.4مليون دينار مقارنة مع   5.8حوالي  20/11  –  16/11بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

. مليون دينار لالسبوع السابق 41.9مليون دينار مقارنة مع   28.8، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %31.3السابق وبنسبة إنخفاض 

أما عن مستويات األسعار،  .عقداً  15,680مليون سهم، نفذت من خالل  29.8أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

. %1.46نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,105.2نقطة مقارنة مع  2,135.9فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت  68شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  172ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 75ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

 
 مناجم الفوسفات األردنية

 2014مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام  975,33بلغت أرباح شركة مناجم الفوسفات األردنية التشغيلية اإلجمالية قبل الضريبة والمخصصات 

 7,8وفيما يخص األرباح الصافية، حققت الشركة ربحا صافيا قدره  %.132بارتفاع نسبته  2013مليون دينار للفترة ذاتها من العام  604,14مقارنة مع 

مليون دينار  5,6مليون دينار، منها  5,19مليون دينار ومخصص حوافز الموظفين بقيمة  46,4مليون دينار بعد اقتطاعات مخصص ضريبة الدخل بقيمة 

وفيما يخص أسعار . في الربع الثالث لغايات حوافز الموظفين بحسب البيانات المالية التي أقرها مجلس إدارة الشركة أخيرا وزود بها هيئة االوراق المالية

دوالرات في الربع  104بيع الفوسفات، بين الدكتور االشقر أن أسعار بيع الفوسفات في تحسن مستمر، حيث وصل معدل سعر بيع الطن المصدر إلى 

دوالر في نهاية النصف األول من العام الحالي، مؤكدا أن ذلك جاء بعد العديد من المفاوضات مع العمالء التقليديين  99الثالث من العام الحالي مقارنة مع 

 .  ونتيجة فتح أسواق جديدة بأسعار تفضيلية
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.02نقطة أي بنسبة  93.9نقطة منخفضاً   4,563.39, اغلق المؤشر العام لسوق دبي على

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة  27,718درهم نفذت من خالل  3,846,708,313سهم بقيمة  1,500,308,679خاللها حجم التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق% 0.91منخفضاً بنسبة  10.90درهم وأغلق على  1,183,877,485سهم بقيمة  108,204,646اعمار العقارية 

درهم منخفضاً   3.96درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  1,028,618,389سهم بقيمة  254,760,523القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

 %.7.26بنسبة 
  
 أخبار السوق 

وبالتالي دي أكد خبراء في االقتصاد واألعمال أن اقتصاد االمارات محصن ضد تراجع أسعار النفط العالمية، موضحين أن االمارات تعتمد التنوع االقتصا

وافز الحال يقف نموها رهينة لعنصر أو قطاع واحد، حيث تتعدد الموارد بين النفطية والصناعية باإلضافة الى االنشطة السياحية والخدمية وسياحة 

ولكن بالرغم من ذلك يعاني السوق اإلماراتي نقص بالسيولة حيث يرى المحللون والخبراء أن  .واالعمال والتجارة فضالً عن اعادة التصدير واللوجستيات

قد تؤثر على ها توالي االكتتابات األولية باإلمارات، قد يؤثر سلبا على حجم اإلقبال، الذي من المالحظ أنه يتجه إلى التناقص من اكتتاب آلخر، كما أن

 .سيولة األسواق المالية


