
ABRAJUSD0.810.810.00%000

AHCJOD0.730.704.29%210,00010,296

AIBUSD1.111.110.00%167,8508,626

AIGUSD0.160.1323.08%26166,83224,368

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.081.09-0.92%49110,939121,564

AQARIYAJOD0.570.60-5.00%143,6383,034

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.240.240.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.802.771.08%76183,007509,578

BPCUSD3.163.150.32%1023,82775,283

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.100.0911.11%641,0023,294

GMCJOD0.770.80-3.75%31,1151,211

GUIUSD1.901.91-0.52%211,63222,102

ISBKUSD1.271.30-2.31%1759964

JCCJOD0.860.860.00%01,1511,396

JPHUSD1.801.84-2.17%910,80719,440

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%000

NCIUSD1.031.05-1.90%15,0005,150

NICUSD3.103.15-1.59%626,00081,850

NSCJOD1.451.450.00%000

PADICOUSD1.431.47-2.72%89156,423227,837

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.455.49-0.73%125130,1041,005,411

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.251.250.00%01,5001,875

PHARMACAREUSD3.763.760.00%28003,008

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.071.070.00%01,0001,509

PIICJOD1.941.940.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.560.551.82%815,75012,408

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.910.874.60%26209,335188,497

RSRJOD3.263.260.00%000

TICUSD1.251.27-1.57%2400500

TNBUSD1.151.20-4.17%3943,23550,798

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.412.44%136,4722,674

VOICJOD7.557.510.53%150532

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.730.77-5.19%1813,66410,138

2.44%

-3.75%

االسبوعي التقرير
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المالية لالوراق المتحدة الشركة
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4.29%

13عدد الشركات المنخفضة

1,182,292عدد االسهم المتداوله

9عدد 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

2,393,343 ($)قيمة االسهم المتداولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا

23.08%AIG

11.11%GCOM

4.60%QUDS

AHC

-2.72%

-5.00%

-4.17%

UCI

-5.19%

ملخص التداول االسبوعي

544عدد العقود

 عدد

الصفقات الرمز

 االسبوع

السابق

األحد يوم الثالث الربع إلفصاحات القانونية الفترة انتهاء 

عدد الشركات المتداولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة التغير

PADICO

GMC

االكثر تداوال من حيث القيمة
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 (قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value 

 

QUDS 
17.71% 

BOP 
15.48% 

AIG 
14.11% 

PADICO 
13.23% 

PALTEL 
11.00% 

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

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.01نقطة أي بنسبة  5.1نقطة منخفضاً  500.59أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

 13شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 544دوالر نفذت من خالل  2,393,343سهم بقيمة  1,182,292
دوالر  1,005,411سهم بقيمة  130,104حيث بلغ حجم التداول % 0.73دينار منخفضا بنسبة  5.45أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى

اما بالنسبة . دوالر 227,837سهم بقيمة  156,423، وقد بلغ حجم التداول %2.72دوالر منخفضا بنسبة  1.43هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 125نفذت من خالل 
 .دوالر 509,578سهم بقيمة  183,007حيث بلغ حجم التداول عليه % 1.08مرتفعا بنسبة  2.80لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 

  
 قطاع البنوك

دوالر بالمقارنة مع  48,497,671و قد أشارت النتائج الى ارتفاع في صافي أرباح القطاع و التي بلغت . 2014أفصحت جميع البنوك عن بياناتها المالية للربع الثالث لسنة 
البنك التجاري الفلسطيني بتغير : أما أكثر البنوك التي شهدت ارتفاعا في صافي الدخل هي %. 2.67دوالر لنفس الفترة من العام الماضي أي مرتفعة بنسبة  47,237,290

من % 34.88في حين شهد بنك االستثمار انخفاض في صافي الدخل بنسبة . دوالر 5,867,423الى  4,525,748من % 29.65تاله بنك القدس بنسبة %. 341.46نسبته 
 .  دوالر 27,647,656دوالر إلى  29,295,406من % 5.62دوالر و بنك فلسطين انخفاض بنسبة  1,610,393دوالر إلى  2,472,799

  
 قطاع غزة 

ودعت الوزارة المتضررين  .مم المتحدةاأل أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان عن بدء توزيع األسمنت الالزم إلعادة إعمار المنازل المتضررة، وفقاً لآللية الُمعتمدة من خالل

و يتم حاليا ترميم وإصالح مباني الداخلية ومواقع األجهزة األمنية التي تعرضت لدمار جزئي خالل العدوان  لمراجعة موقع الوزارة االلكتروني لالطالع على كشف األسماء

كما و وقّع رئيس الوزراء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .باإلضافة الى إعادة إيواء األجهزة األمنية وكوادر إدارات الوزارة التي تعرضت مقارها ومواقعها لدمار كامل

(UNDP) ماليين دوالر، بتمويل من المصرف  10وتبلغ قيمة االتفاقية . مسكن تضررت جزئيا خالل العدوان 1000إلى  600، والبنك اإلسالمي للتنمية اتفاقية لترميم ما بين

 .ماليين من كل صندوق 5العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا وصندوق النقد العربي بواقع 
  

 (PALTEL)االتصاالت الفلسطينية 
جمة من العدوان اإلسرائيلي على قطاع لناقال الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الفلسطينية لرويترز، إن الشركة تتوقع أن تعوض أرباح استثماراتها المالية هذا العام الخسائر ا

وتوقع  الرئيس . حيث تعرضت الشبكة في كثير من المناطق الى دمار كبير خصوصا شبكة خطوط الهواتف االرضية في شرق غزة .مليون دوالر 30غزة في الصيف والبالغة 

العام الماضي " أرباح"وأضاف أنه مازل يعتقد أن الشركة تستطيع الحفاظ على أرقام  .التنفيذي أن تعزز استثمارات بالتل في أسهم قطاع االتصاالت وغيره أرباح الشركة هذا العام

ونحو ثلثيها  2013في نهاية " مليون دوالر 224,29"مليون دينار أردني  158,8ولبالتل استثمارات بلغت قيمتها . أو قد تسجل بعض النمو الطفيف بغض النظر عن حرب غزة
 .في الخارج

  
 بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إرتفاع  5.9مليون دينار مقارنة مع  6.4حوالي  30/10 – 26/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة . مليون دينار لالسبوع السابق 29.6مليون دينار مقارنة مع   31.9، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي 7.9%
أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقداً  16,017مليون سهم، نفذت من خالل  36.6خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

شركة  172ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها . %0.38نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,098نقطة مقارنة مع  2,106

 .شركة 61شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  78مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 
  

 (ARAB)البنك العربي 
مليون دوالر مقارنة مع  614.2، حيث بلغت األرباح الصافية بعد الضريبة والمخصصات %10بنسبة  2014نمت أرباح البنك العربي خالل التسعة أشهر األولى من العام 

كما استطاع البنك تعزيز . طقةمنمليون دوالر لنفس الفترة من العام السابق، ما يؤكد قدرة البنك على النمو وزيادة األرباح في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها ال 559.1
أما بخصوص القضية المقامة ضد البنك في نيويورك، فإن البنك مطمئن لسالمة وقوة موقفه القانوني  .2014أيلول  30مليار دوالر كما في  8قاعدة رأس المال لديه والتي بلغت 

ف، وأن البنك قادر على مواجهة هذه ئنافي مرحلة االستئناف، والتي يتوقع أن تستمر ألكثر من عام، حيث كان البنك قد باشر باتخاذ كافة اإلجراءات التحضيرية لتقديم طلب االست
ويقول مسؤولون في البنك المركزي  .قال البنك أنه بدأ إجراءات قانونية للطعن على حكم هيئة محلفين أمريكية أدانته بتمويل حركة حماس .القضية ونتائجها من كافة الجوانب

 .في المئة مع موقف سيولة قوي 15األردني إن الموقف المالي للبنك سليم وان مستويات رأس المال قوية وان نسبة كفاية رأس المال تبلغ 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.60نقطة أي بنسبة  27.7نقطة منخفضاً  4,545.4اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

سهم  86,137,291صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  36,328درهم نفذت من خالل  5,471,597,803سهم بقيمة  2,077,055,339االجمالي 
سهم  513,912,729اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق%2.913منخفضاً بنسبة  10.00درهم وأغلق على  891,116,694بقيمة 
 %.0.955درهم مرتفعا بنسبة  4.23درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  2,248,161,450بقيمة 

  
 DIC))دبي لالستثمار 

مليون درهم  526.2مليار درهم، مقابل  1.002تحقيق أرباح صافية بلغت  2014سبتمبر  30أظهرت البيانات المالية لشركة دبي لالستثمار خالل التسعة أشهر المنتهية في 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن نمو األرباح الفصلية كان نتيجة تحسن ظروف السوق المالية الخليجية خصوصاً . .%90.6بالفترة نفسها من العام الماضي بنمو كبير بلغت نسبته 

و أوضح أن توزيعات األرباح ستكون  .دبي وابوظبي والعالمية من ناحية نمو األصول في صناديق االستثمار باإلضافة إلى النمو في قطاع التصنيع و القطاعات العقارية األخرى

مليون دوالر في صفقات استحواذ داخل االمارات باالضافة الى تلميح الرئيس  400كما و تنوي مجموعة دبي لالستثمار انفاق . أفضل هذه السنة بسبب زيادة األرباح المحققة
 .لشركة العقارات التي تنوي دبي لالستثمار االستحواذ عليها 2016التنفيذي الى احتماالت طرح اكتتاب عام في مطلع العام 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

مليار درهم   1.8مليار درهم مقابل 2.43و تحقيق صافي أرباح بلغ %. 34بنسبة  2014سبتمبر  30أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها الصافية خالل التسعة أشهر المنتهية في 

%   27، ما يعادل 2014مليون درهم خالل التسعة أشهر االولى  1898سجلت ايرادات قدرها " مجموعة إعمار مولز"وذكرت الشركة أن  .خالل نفس الفترة من العام الماضي

 . 2013مقارنة بنفس الفترة من عام %  15وبنمو قدره " إعمار"من إجمالي إيرادات 
 


