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PHARMACAREUSD3.663.660.00%000

PIBCUSD1.000.982.04%1133,63533,635

PICOUSD1.201.181.69%142,42150,905

PIDJOD1.051.050.00%1717,34825,692

PIICJOD1.811.810.00%000

PLAZAJOD1.451.450.00%000

PRICOJOD0.560.535.66%120213,117169,591

PSEUSD4.954.950.00%000

QUDSUSD0.950.941.06%61122,632116,526

RSRJOD2.702.700.00%000

TICUSD1.501.500.00%000

TNBUSD1.331.302.31%199,72412,697

TRUSTUSD2.692.690.00%000

UCIUSD0.350.350.00%31,000343

VOICJOD8.458.450.00%000

WASSELUSD1.021.020.00%000

WATANIYAUSD0.680.654.62%4439,34326,409

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

االسبوعي التمرير

2015-05-03
2015-05-07

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

2.31%

7عذد الشركات المنخفضة

1,307,363عذد االسهم المتذاوله

8عذد الشركات المرتفعة

25

 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

2,750,401 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

-2.78%

-6.92%

-4.85%

PIBC 2.04%

-4.59%

4.62%WATANYIA

4.00%AHC

TNB

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا

5.66%PRICO-7.14%

ملخص التذاول االسبىعي

903عذد العقىد

 عدد

الصفمات الرمز

 االسبوع

السابك

نمطة 483.41 مستوى عند يغلك المدس مؤشر

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم ليمة

$المتداولة التغير

JCC

APIC

االكثر تذاوال من حيث القيمة

PALTEL 1,149,456

BOP 707,527

PRICO 169,591

APIC

QUDS 116,526

145,416

AIG

ISBK

NAPCO 483.29 

483.99 

484.65 

483.44 483.41 

483

03-May-15 04-May-15 05-May-15 06-May-15 07-May-15

PALTEL 
41.79% 

BOP 
25.72% 

PRICO 
6.17% 

APIC 
5.29% 

QUDS 
4.24% 

Others 
16.79% 

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

 

BOP 
20.73% 

PRICO 
16.30% 

PALTEL 
11.99% 

APIC 
10.67% 

QUDS 
9.38% 

Others 
30.93% 

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

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.13نمطة أي بنسبة  0.63نمطة منخفضا  483.41أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فمد . صفمة 905دوالر نفذت من خالل  2,750,401سهم بمٌمة  1,307,363التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
 5.20أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 7شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  8ارتفعت أسعار اغاللات 

هذا . صفمة 212دوالر نفذت من خالل  1,149,456سهم بمٌمة  156,734دٌنار دون أي تغٌر عن األسبوع الماضً، حٌث بلغ حجم التداول 
.  دوالر 106,057سهم بمٌمة  83,453دوالر دون أي تغٌر عن األسبوع الماضً ، ولد بلغ حجم التداول   1.27واغلك سهم بادٌكو على سعر 

سهم  270,976حٌث بلغ حجم التداول علٌه . عن األسبوع الماضً% 1.89منخفضا بنسبة  2.60اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على 
 .دوالر 707,527بمٌمة 

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار  8.6ملٌون دٌنار ممارنة مع  8.3حوالً  07/05 – 03/05بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار  34.5ملٌون دٌنار ممارنة مع  41.6، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %3.7لألسبوع السابك وبنسبة إنخفاض 
.  عمدا   14,754ملٌون سهم، نفذت من خالل  47.1أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ . لالسبوع السابك

نمطة  2,115.5نمطة ممارنة مع  2,125.3أما عن مستوٌات األسعار، فمد إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع  166ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.46لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته 
 .شركة 81شركة لد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  53إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن 

  
 ( JOPT)مصفاة البترول األردنية 

وبحسب بٌان (. ملٌون دوالر أمرٌكً 11.9نحو ) 2015ملٌون دٌنار عن الربع األول من عام  8.45لالت الشركة إنها حممت أرباح بمٌمة 
ممارنة بأرباح الربع األول % 11بنسبة  2015الشركة المنشور على المولع الرسمً للبورصة، فمد نمت أرباح الشركة فً الربع األول من عام 

و من الجدٌر بالذكر أن الهٌئة العامة للشركة ألرت بتوزٌع ( ملٌون دوالر أمرٌكً 10.7نحو )ملٌون دٌنار  7.61والتً بلغت  2014من عام 
 .أسهم 5أسهم منحة بوالع سهم لكل % 20من رأسمال الشركة و% 18أرباح على المساهمٌن بنسبة 

  
 %18.5 حوالي ارتفاع أرباح الشركات األردنية في الربع األول

ان تحمٌمها أرباح إجمالٌة فً الربع األول من   395.3نحو )ملٌون دٌنار  281بمٌمة  2015أظهرت النتائج المالٌة للشركات المدرجة بسوق عمَّ
، بنمو فً 2014للربع األول من عام ( ملٌون دوالر أمرٌكً 333.4نحو )ملٌون دٌنار  237، ممارنة بأرباح بحدود (ملٌون دوالر أمرٌكً

ملٌون دٌنار فً الربع األول من  112.4ودعم هذا النمو األداء المالً للبنن العربً الذي حمك صافً ربح بمٌمة . تمرٌبا  % 18.5األرباح بنسبة 
.  ملٌون دٌنار 32.3لتصل إلى % 39.64، وشركة البوتاس األردنٌة التً حممت نموا  فً أرباحها الربعٌة بنسبة %33.07بارتفاع  2015عام 

 . ُمدرجة بالبورصة 236شركة من أصل  206وبلغ عدد الشركات التً أعلنت عن نتائجها المالٌة حتى اآلن 
  

 (EMAAR)اعمار العقارية 
.  2014ممارنة بنفس الفترة من عام % 7لد أظهرت نمو صافً األرباح بنسبة  2015لالت الشركة إن نتائجها المالٌة للربع األول من عام 

، (ملٌون دوالر أمرٌكً 279)ملٌار درهم  1.026وأشارت بٌانات الشركة التً نشرت على مولع السوق أن األرباح الصافٌة لد ارتفعت إلى 
لد وصلت إلى  2015ولالت الشركة إن إٌرادات الربع األول من . بالفترة نفسها من العام الماضً( ملٌون دوالر 261)ملٌون درهم  957ممابل 

 656)ملٌار درهم  2.409والتً بلغت  2014ممارنة بإٌرادات الربع الرابع من % 25بنمو نسبته ( ملٌون دوالر 820)ملٌار درهم  3.013
 (.ملٌون دوالر 651)ملٌار درهم  2.392والتً بلغت  2014ممارنة بإٌرادات الربع األول من عام % 26؛ ونمو بنسبة (ملٌون دوالر

  
 لالكتتاب العام رهن السوق " إعمار للضيافة"طرح أسهم ": إعمار العقارية" 

وأضاف  أن . لالكتتاب العام ٌعتمد على ظروف السوق" إعمار للضٌافة"إن تولٌت طرح أسهم " إعمار العمارٌة"لال المتحدث الرسمً لشركة 
وأكد أن الشركة تعمل ضمن استراتٌجٌة تتمثل فً . الشركة ترالب األسواق عن كثب وسوف تتخذ لرارا  بشأن الطرح العام فً الولت المناسب

"  إعمار للضٌافة"وبحسب البٌانات المتوفرة فً كان فٌلٌب زوبٌر الرئٌس التنفٌذي للعملٌات فً . جعل لطاعات أنشطتها شركات مستملة مدرجة
 لال مؤخرا  إن خطط الشركة لطرح أسهمها لالكتتاب العام أجلت وتم تعلٌمها فً الولت الراهن" إعمار العمارٌة"التابعة لـ

  
   (UPP)اإلتحاد العقارية

من رأس %  5، وأسهم منحة بنسبة % 3المنعمدة على توزٌع أرباح نمدٌة للمساهمٌن بنسبة " اإلتحاد العمارٌة"صادلت الجمعٌة العمومٌة لشركة 
 .ملٌون 3712، لٌصبح رأس المال بعد الزٌادة 2014المال عن عام 


