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TICUSD1.141.140.00%000
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TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.430.414.88%3601243

VOICJOD7.507.500.00%000

WASSELJOD0.720.720.00%277,1117,221

WATANIYAUSD0.830.85-2.35%105,1774,192
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7عذد الشركات المنخفضة

698,416عذد 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

1,805,249 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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ملخص التذاول االسبىعي

402عذد العقىد

 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

 المفصحين أولى موبايل الوطنية

2014 األول للنصف المالية بياناتها عن

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير

TNB
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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 . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.72نقطة أي بنسبة  3.65نقطة منخفضا  505.15أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت . صفقة 402دوالر نفذت من خالل  1,805,249سهم بقٌمة  698,416التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم 

دٌنار دون  5.41أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 7شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  8أسعار اغالقات 
هذا واغلق . صفقة 73دوالر نفذت من خالل  889,391سهم بقٌمة  115,508أن ٌظهر أي تغٌر عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر 353,483سهم بقٌمة  235,267، وقد بلغ حجم التداول %3.25دوالر منخفضا بنسبة  1.49سهم بادٌكو على سعر 
 195,611سهم بقٌمة  70,436دوالر دون أن ٌظهر أي تغٌر عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه  2.79فلسطٌن فقد اغلق على 

. دوالر

 

(WATANIYA)موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
لشركة موباٌل الوطنٌة الفلسطٌنٌة  30/06/2014استلمت بورصة فلسطٌن البٌانات المالٌة المرحلٌة المراجعة من المدقق الخارجً المستقل كما فً 

، وتعتبر شركة موباٌل الوطنٌة الفلسطٌنٌة لالتصاالت أول شركة مدرجة تفصح عن بٌاناتها المالٌة للنصف األول من (WATANIYA)لالتصاالت 

دوالر أمرٌكً مقارنة مع خسارة ( 8,149,384)وتشٌر بٌانات الشركة للنصف األول من هذا العام إلى أن خسارة الفترة قد بلغت . 2014العام 
وقد وجهت بورصة فلسطٌن كتاب شكر %. 29.6، لتنخفض الخسارة بنسبة 2013دوالر فً النصف األول من العام ( 11,574,043)بمقدار 

.  2014وتقدٌر للشركة كونها أولى المفصحٌن عن بٌاناتها المالٌة للنصف األول من العام 

 خالل ايار% 4انخفاض العجز التجاري الفلسطيني بنسبة ": االحصاء"

اظهر مسح دوري للجهاز المركزي لالحصاء انخفاضا فً عجز المٌزان التجاري الفلسطٌنً، الذي ٌمثل الفرق بٌن الصادرات والواردات، بنسبة 
، حٌث وصل 2013مقارنة مع الشهر المناظر من عام % 18.0مقارنة مع الشهر السابق، بٌنما ارتفع بنسبة  2014خالل شهر أٌار % 4.0

.  دوالر  ملٌون 382.7  العجز إلى

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار  4.5ملٌون دٌنار مقارنة مع  4.7حوالً  24/07–20/07بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار  22.7ملٌون دٌنار مقارنة مع  23.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %3.8لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 
أما  .عقدا   10,582ملٌون سهم، نفذت من خالل  21.8أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . لالسبوع السابق

نقطة لألسبوع  2,112نقطة مقارنة مع  2,122عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع إغالقاتها  164ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.47السابق بإرتفاع نسبته 
 .شركة 64شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  66السابقة، فقد تبٌن بأن 

 

(JOPT)مصفاة البترول األردنية 
جهة حكومٌة بالمحروقات، وقد بٌن الرئٌس التنفٌذي للشركة ان تراكم الدٌون هو سبب  12عممت الشركة على محطات المحروقات بعدم تزوٌد 

ملٌار دٌنار  1.2، سجل ما مقداره 2013وكشفت الشركة عن أن رصٌد الذمم المدٌنة لدٌها فً نهاٌة عام . قرار توقف تزوٌد هذه الجهات الحكومٌة
. ملٌون دٌنار تقرٌبا 900ما مقداره  2012ملٌــــون دٌنار، حٌث بلــــغ رصٌد الذمم المدٌنة خالل عام  300بارتفاع بلغ نحو 

سوق دبي المالي

جلسات تداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 5.13نقطة أي بنسبة  251.71نقطة منخفضا  4,651اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم  58,316درهم نفذت من خالل  8,437,003,211سهم بقٌمة  3,807,253,263بلغ خاللها حجم التداول االجمالً 
اما %. 4.32درهم منخفضا بنسبة  9.52درهم وأغلق على  531,337,621سهم بقٌمة  55,789,770التداول على شركة اعمار العقارٌة 

درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,799,349,124سهم بقٌمة  891,143,410شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها 
%. 19.19درهم  منخفضا بنسبة  4.00

 

(UPP)االتحاد العقارية 
ملٌون درهم تم  135.2، مقارنة بأرباح قدرها 2014بنهاٌة النصف األول ( للسهم/فلس 20.0)ملٌون درهم  707.1ارتفعت أرباح الشركة إلى 

إلى إرتفاع األرباح من تقٌٌم العقارات إلى  2014وٌعود سبب إرتفاع األرباح خالل النصف األول . 2013تحقٌقها خالل نفس الفترة من عام 
كما ٌعود إلى انخفاض التكالٌف المباشرة خالل النصف  .2013ملٌون درهم خالل نفس الفترة من عام  56.3ملٌون درهم ، مقارنة بـ  711.6

، باإلضافة إلى إنخفاض 2013ملٌون درهم خالل النصف األول  670.7ملٌون درهم، مقابل  491.5لتصل إلى % 27بنسبة  2014األول 
.  ملٌون درهم خالل نفس الفترة من العام الماضً 61.7ملٌون درهم مقابل  32.9مصارٌف التموٌل إلى 

 

(DEYAAR)ديار للتطوير 
ملٌون درهم بالفترة  46.7ملٌون درهم مقابل  114.6أظهرت النتائج المالٌة للشركة بالنصف األول من العام الجاري تحقٌق أرباح صافٌة بلغت 

 0.81فلس مقابل  1.98وارتفعت ربحٌة السهم بالنصف األول من العام الجاري إلى . %145.5نفسها من العام الماضً بنمو كبٌر بلغت نسبته 

.  2013فلس بالنصف األول من 


