
ABRAJUSD0.770.80-3.75%36,5755,093

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.081.080.00%106,0626,448

AIGUSD0.140.140.00%39,9831,311

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.101.063.77%265997,0361,067,377

AQARIYAJOD0.620.620.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.300.31-3.23%1208

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.802.86-2.10%129216,032608,580

BPCUSD3.103.14-1.27%2231,08096,367

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.110.13-15.38%627,0903,054

GMCJOD0.740.76-2.63%66,6866,931

GUIUSD1.851.793.35%55,3429,751

ISBKUSD1.211.210.00%52,4482,964

JCCJOD0.890.890.00%0597749

JPHUSD1.901.900.00%31,1002,034

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.270.28-3.57%15019

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.720.720.00%24,8004,874

NCIUSD1.000.991.01%947,93047,000

NICUSD3.223.220.00%07762,499

NSCJOD1.361.360.00%000

PADICOUSD1.561.60-2.50%191918,1581,459,049

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.605.600.00%191158,4541,247,848

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%000

PHARMACAREUSD3.793.85-1.56%618,30069,274

PIBCUSD1.101.100.00%011,00012,100

PICOUSD1.251.204.17%1500625

PIDJOD1.001.000.00%21,7782,508

PIICJOD2.001.952.56%2816,36544,317

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.600.600.00%1841,60034,928

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.850.89-4.49%515,05012,930

RSRJOD3.123.15-0.95%422,959100,926

TICUSD1.241.194.20%15062

TNBUSD1.141.18-3.39%1524,22128,203

TRUSTUSD2.502.500.00%1100,000250,000

UCIUSD0.410.43-4.65%928,72011,783

VOICJOD7.707.700.00%000

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.810.783.85%5054,06842,495

3.35%

-3.75%
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13عذد الشركات المنخفضة

2,774,830عذد 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

5,182,106 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

 المدرجة الشركات ارباح ارتفاع

2014 األول النصف خالل% 13.6 بنسبة

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير
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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% 0.58نقطة أي بنسبة  3.01منخفضا نقطة  516.61أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات  7وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 992دوالر نفذت من خالل  5,182,106سهم بقٌمة  2,774,830لألسبوع المنصرم 
دٌنار دون تغٌٌر عن االسبوع السابق، حٌث بلغ حجم  5.60أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 13بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، وقد %2.50دوالر منخفضا بنسبة  1.56هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 191دوالر نفذت من خالل  1,247,848سهم بقٌمة  158,454التداول 
عن االغالق % 2.10دوالر منخفضا بنسبة  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,459,049سهم بقٌمة  918,158بلغ حجم التداول 

.دوالر 608,580سهم بقٌمة  216,032السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

 

من الشركات المدرجة أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية ضمن الفترة القانونية% 94 

 (PEC)، حٌث تّمت االستجابة لطلب الشركة الفلسطٌنٌة للكهرباء%94شركة مدرجة ما نسبته  49شركة من أصل  46أفصحت ضمن الفترة القانونٌة لإلفصاح 
، وذلك فً ظل العدوان اإلسرائٌلً على قطاع غزة، فٌما فشلت كل من شركة المجموعة األهلٌة للتأمٌن 31/08/2014بمنحها فترة إضافٌة لإلفصاح تنتهً فً 

(AIG)وشركة بال عقار لتطوٌر وإدارة وتشغٌل العقارات ،(PALAQAR) و من الجدٌر بالذكر ان حوالً . فً تقدٌم إفصاحاتهما ضمن الفترة القانونٌة المتاحة

شركة مفصحة أرباحاً عن  46شركة من أصل  34، حٌث حققت 2014من الشركات المفصحة حققت أرباحاً عن الفترة المرحلٌة للنصف األول من العام % 74
مجموع األرباح )دوالراً أمٌركٌاً  136,668,051قد بلغت بعد الضرٌبة  2014و تبٌن أن محصلة أرباح الشركات المدرجة للنصف األول من العام . الفترة

دوالراً بارتفاع  120,340,982حوالً  2013، فً حٌن بلغت فً النصف األول من العام (للشركات الرابحة مطروحاً منها مجموع الخسائر للشركات الخاسرة
.%13.6بلغت نسبته 

 

افصاحات بعض الشركات

ملٌون دوالر خالل  18.71دوالر خالل للنصف األول من العام الجاري مقارنة بأرباح قٌمتها  18.98أرباحاً صافٌة بلغت قٌمتها (BOP)حقق بنك فلسطٌن 

عن ارباحه فً الفترة % 45الذي شهد ارتفاعا قوٌا باألرباح بقٌمة (QUDS)، على عكس بنك القدس %1.01بارتفاع طفٌف بلغ  2013للنصف األول من العام 

فقد حققت نمواً ملحوظاً فً أرباحها للنصف األول   (PADICO)اما بالنسبة لبادٌكو القابضة. ملٌون دوالر 5.1نفسها من العام الماضً و قد ارتفعت ارباحه الى 

أما . %9.2ملٌون دوالر لذات الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت  13.74ملٌون دوالر مقارنة مع  15.01، حٌث بلغ صافً الربح الموحد 2014من العام 

دٌنار أردنً مقارنة مع  48.05فقد تشٌر بٌانات الشركة للنصف األول من هذا العام أن صافً أرباح الفترة بعد الضرٌبة قد بلغ  ملٌون   (PALTEL)شركة بالتل

%.6.0بارتفاع بلغت نسبته  2013ملٌون دٌنار فً النصف األول من عام  45.34صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  5.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  5.1حوالً  21/08–17/08بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 28.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  25.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %8.9وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم القٌاسً  .عقداً  13,873ملٌون سهم، نفذت من خالل  23.5المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %0.36نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2101.8نقطة مقارنة مع  2,109.4العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما  63شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  182للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
شركة 73انخفضت أسعار أسهم 

 

(JOPT)مصفاة البترول األردنية
وأضاف فً عرض  .ملٌون دٌنار 1070تبعا للمدٌر التنفٌذي لشركة مصفاة البترول األردنٌة فقد بلغت دٌون المصفاة التراكمٌة على المؤسسات الحكومٌة ما قٌمته 

تولٌد الكهرباء كة قدمه أمام وزٌر الطاقة والثروة المعدنٌة خالل زٌارة استطالعٌة ألوضاع الشركة ومشروعاتها المستقبلٌة، ان دٌون المصفاة تتركز على شر
.، والملكٌة األردنٌة وعدد من المؤسسات الحكومٌة التً لم تدفع مستحقاتها منذ أكثر من عام"نبكو"الوطنٌة 

 

2014في النصف االول من العام % 10.5العجز التجاري لألردن ينمو 

ملٌار دوالر فً الشهور الستة األولى من العام مقارنة مع  7.5ملٌار دٌنار ما ٌعادل  5.35إلى % 10.5أظهرت بٌانات رسمٌة أن العجز التجاري لألردن زاد 
 1.4وٌقول مسؤولون إن اقتصاد األردن ٌكافح الستٌعاب تدفق ما ٌزٌد عن  .الفترة نفسها من العام الماضً مع ارتفاع فاتورة النفط السعودي وزٌادة االستهالك

.قةملٌون الجئ سوري فروا من االضطرابات فً بالدهم فً حٌن تراجعت االستثمارات األجنبٌة المباشرة جراء غٌاب االستقرار السٌاسً فً المنط

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 1.96نقطة أي بنسبة  94.49نقطة مرتفعا  4,908اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  19,762درهم نفذت من خالل  2,486,186,727سهم بقٌمة  1,025,776,829التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 3.98درهم مرتفعا بنسبة  10.45درهم وأغلق على  461,710,832سهم بقٌمة  45,050,321

%.0.71درهم مرتفعا بنسبة  4.27درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 540,296,888سهم بقٌمة  126,867,386

 

شركة نخيل العقارية

سنوات منذ تولً مجلس إدارتها الجدٌد  4ملٌار درهم إلى البنوك لتكون بذلك قد تمكنت وفً مدة  5. 5غداً بتحوٌل أموال الدائنٌن المالٌٌن بقٌمة " نخٌل"تبدأ شركة 

و باالضافة الى ذلك فقد . من إنجاز واحدة من أكبر وأكثر عملٌات إعادة الهٌكلة تعقٌداً بعدما نجحت فً تطبٌق وتنفٌذ خطة عمل جدٌدة وضعتها على مسار النمو
السكنً فً دبً، وٌتضمن العقد إنشاء وتطوٌر شبكة طرق " الفرجان"ملٌون درهم، متعلقاً بأعمال البنى التحتٌة فً مجمع  59أرست الشركة عقداً بقٌمة 

.2015مخططاً متعدد االستخدامات فً المجمع، حٌث من المقرر أن ٌتم استكمال هذه اإلنشاءات بحلول الربع الثالث من العام  30ومواصالت ومرافق ألكثر من 


