
ABRAJUSD1.001.000.00%1137137

AHCJOD0.730.730.00%000

AIBUSD1.111.082.78%21,3801,523

AIGUSD0.140.15-6.67%510,5581,478

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.101.100.00%2043,47347,579

AQARIYAJOD0.680.69-1.45%11,5001,439

ARABJOD0.960.924.35%1131,27541,891

AREJOD0.290.30-3.33%58,2263,365

AZIZAJOD2.902.900.00%000

BOPUSD2.712.72-0.37%120311,561843,783

BPCUSD3.153.150.00%326,30182,848

ELECTRODEJOD2.012.010.00%000

GCOMUSD0.090.0812.50%63,050246

GMCJOD0.730.712.82%1100103

GUIUSD1.881.880.00%11,9143,598

ISBKUSD1.221.201.67%86,9568,558

JCCJOD0.950.8610.47%2833,97143,517

JPHUSD1.621.620.00%2104,638169,514

JREIUSD0.570.570.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.77-2.60%1329348

NCIUSD0.950.97-2.06%12,5002,375

NICUSD3.153.005.00%1100315

NSCJOD1.661.594.40%1100234

PADICOUSD1.351.331.50%151409,292553,682

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.505.54-0.72%86128,102997,678

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.031.07-3.74%2112,13712,796

PHARMACAREUSD3.733.730.00%000

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.050.00%02,0202,992

PIICJOD1.921.920.00%07281,971

PLAZAJOD1.501.56-3.85%21,0682,260

PRICOJOD0.510.494.08%3655,47839,668

PSEUSD4.954.950.00%000

QUDSUSD0.981.02-3.92%817,33817,165

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.361.360.00%000

TNBUSD1.151.140.88%2321,13724,439

TRUSTUSD2.512.510.00%000

UCIUSD0.400.400.00%316,0006,400

VOICJOD7.927.554.90%12002,234

WASSELJOD1.020.975.15%1210,71510,717

WATANIYAUSD0.820.7017.14%158544,677377,118

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد

ARE

PEC

االكثر تذاوال من حيث القيمة

PALTEL 997,678

BOP 843,783

PADICO 553,682

WATANYIA

JPH 169,514

377,118

AIG

QUDS

PLAZA

بخير أنتم و عام كل

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم ليمة

$المتداولة التغير

ملخص التذاول االسبىعي

719عذد العقىد

 عدد

الصفمات الرمز

 االسبوع

السابك

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا

17.14%WATANYIA-6.67%

-3.33%

-3.92%

-3.85%

NIC 5.00%

-3.74%

12.50%GCOM

10.47%JCC

WASSEL

االسبوعي التمرير

2014-12-21
2014-12-24

المالية لالوراق المتحدة الشركة

United Securities Company
Tel:- +970-2-242-3090

5.15%

10عذد الشركات المنخفضة

1,806,961عذد االسهم المتذاوله

14عذد الشركات المرتفعة

30

 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

3,301,969 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

491.79 
492.98 

498.37 

496.6 

490

493

496

499

21-Dec-14 22-Dec-14 23-Dec-14 24-Dec-14

PALTEL 
30.21% 

BOP 
25.55% 

PADICO 
16.77% WATANYIA 

11.42% 
JPH 

5.13% 

Others 
10.91% 

 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value 

 

WATANYIA 
30.14% 

PADICO 
22.65% 

BOP 
17.24% 

PALTEL 
7.09% 

JPH 
5.79% 

Others 
17.08% 

 (حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.21نمطة أي بنسبة  5.96اً رتفعنمطة م  496.60أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار . صفمة 719دوالر نفذت من خالل  3,301,969سهم بمٌمة   1,806,961اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
دٌنار منخفضا بنسبة  5.50أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 10شركة بٌنما انخفضت أسعار إغالق  14اغاللات 

دوالر  1.35هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 86دوالر نفذت من خالل   997,678سهم بمٌمة  128,102، حٌث بلغ حجم التداول 0.72%
منخفضا بنسبة  2.71اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 553,682سهم بمٌمة  409,292، ولد بلغ حجم التداول %1.50مرتفعا بنسبة 

 .دوالر  843,783سهم بمٌمة  331,561حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 0.37
  

 في بيت لحم دعوة رجال األعمال الفلسطينيين والعرب إلى االستثمار في فلسطين" ملتقى مال وأعمال الثاني"االحتفال بانطالق فعاليات 
رامً الحمد هللا، . انطلمت فً لصر المؤتمرات، فً مدٌنة بٌت لحم ٌوم الثالثاء، أعمال ملتمى مال وأعمال الثانً، الذي عمد تحت رعاٌة رئٌس الوزراء د

. طاع غزةول والذي ٌهدف الى تعزٌز مبادرات االستثمار فً فلسطٌن، وإلامة مشارٌع استثمارٌة مشتركة، مع رجال األعمال الفلسطٌنٌٌن فً المدس والضفة
ً المدس ر فونالش المشاركون فً المؤتمر النظرة الحكومٌة لالستثمار فً فلسطٌن، والفرص االستثمارٌة االستراتٌجٌة ونظرة المطاع الخاص، واالستثما

النماش ور ارتباطا باإلطار المانونً والفرص االستثمارٌة، ولصص النجاح، ومشروع بوابة أرٌحا، ودور هٌئة مشروع االستثمار، كما استعرضت خالل محا
 .عدد من المشارٌع، ونظم المشرفون على أعمال المؤتمر عددا من اللماءات الثنائٌة المفتوحة

  
 (PADICO)باديكو 

حٌث زار وفد . نفذت الشركة جولة استكشافٌة للتعرف عن كثب إلى أحدث التكنولوجٌات المستخدمة فً لطاع تدوٌر المخلفات فً عدد من مصانع أوروبا 

اإلسبانٌة، وهً شركة رائدة فً مجال تدوٌر المخلفات وتمتلن مصنعاً فً إسبانٌا وآخر فً بلغارٌا، بمٌمة استثمارٌة تبلغ ( Ebioss)بادٌكو المابضة شركة 

صوفٌا،  ٌةملٌون ٌورو لكل مصنع، تعمل على تحوٌل المخلفات إلى طالة نظٌفة متعددة االستخدامات كما زار الوفد المصنع الثانً فً العاصمة البلغار 18
 Ebioss وبحث الشعراوي مع رئٌس مجلس إدارة شركة .مٌغا وط 5والذي ٌموم بتحوٌل لشور الحبوب إلى طالة كهربائٌة تصل لدرتها اإلنتاجٌة إلى 

لتطوٌر هذا المطاع ات وإدارتها التنفٌذٌة سبل التعاون واالستفادة من خبرتهم وتمنٌاتهم فً مجال تدوٌر المخلفات، وذلن من أجل استلهام هذه التمنٌات والخبر
لمتاحة ة االحٌوي فً فلسطٌن، ووعد ممثلو الشركة األجنبٌة بزٌارة فلسطٌن لالطالع على استثمارات ومشارٌع بادٌكو المابضة وفحص الفرص االستثمارٌ

 .فً فلسطٌن
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع  13.1ملٌون دٌنار ممارنة مع  12.8حوالً  24/12 – 21/12المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 65.7ملٌون دٌنار ممارنة مع  51.3، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %2.5السابك وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد  .عمداً  19,165ملٌون سهم، نفذت من خالل  54.5عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته  2,127.2نمطة ممارنة مع  2,159.4إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد  85شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  174ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.1.51

 .شركة 46أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 تراجع أسعار النفط يدعم إقتصاد اإلردن: صندوق النقد
أن ٌرتفع النمو إلى عة لالت رئٌسة بعثة صندوق النمد الدولً إلى األردن كرٌستٌنا كوستٌال ٌوم اإلثنٌن أن النظرة المستمبلٌة لإللتصاد األردنً إٌجابٌة متول

وأضافت رئٌسة البعثة خالل زٌارة البعثة إلى األردن أن . من الناتج المحلً اإلجمالً% 5.9و ٌتملص الحساب الجاري إلى  2015فً عام % 3.8
من از إنخفاض سعر النفط ساعد إلتصاد الدولة مشٌرة إلى أنه للل من فاتورة واردات و خسائر شركات الكهرباء الوطنٌة و تعوٌض نمص إمدادات الغ

 .مصر
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 13.43نمطة أي بنسبة  460نمطة مرتفعا  3,887اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  58,046درهم نفذت من خالل  6,070,283,712سهم بمٌمة  3,745,527,078حجم التداول االجمالً 
اما شركة ارابتن المابضة . عن االغالق السابك% 12.82مرتفعا بنسبة  7.65درهم وأغلك على  1,211,096,291سهم بمٌمة 159239829العمارٌة  

درهم مرتفعا بنسبة   3.19درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  1,530,448,176سهم بمٌمة  501,437,973فمد بلغ حجم التداول علٌها 
15.58.% 

 
  (DIC)دبي لالستثمار

ودخول مجاالت جدٌدة فى لطاع العمارات والصناعة  إلى دراسة عدد من فرص التوسع 2015لال الرئٌس التنفٌذي للشركة ، أن الشركة تسعى خالل عام 
%  20من استثمارات الشركة والمطاع الصناعً % 65وتعمل الشركة على ثالثة لطاعات رئٌسٌة، المطاع العماري الذي ٌمثل ما لٌمته  .والخدمات المالٌة

وأضاف أن الشركة ستركز بشكل رئٌسً على صناعات تموٌل المطاع اإلنشائً التأسٌسٌة والتكمٌلٌة، مثل مواد البناء واأللمنٌوم %. 15والمطاع المالً 
 .والزجاج بكل أنواعه، من منطلك أن لطاع اإلنشاءات هو الذي ٌمود مسٌرة النمو االلتصادي فً اإلمارات

  
 (DSI)دريك آند سكل 

ولالت الشركة، فً  .دٌسمبر 22، المدرجة بسوق دبً المالً أن مجلس اإلدارة لد عمد اجتماعه ٌوم االثنٌن (DSI) أعلنت شركة درٌن آند سكل انترناشٌونال

 .من أسهم الشركة بعد الحصول على الموافمات% 10بٌان نشر على سوق دبً أن مجلس اإلدارة لد لرر خالل االجتماع شراء 


