
ABRAJUSD1.000.9011.11%512,54911,981

AHCJOD0.730.730.00%000

AIBUSD1.101.072.80%41,5001,660

AIGUSD0.150.150.00%18102,08515,285

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.091.12-2.68%1625,56028,094

AQARIYAJOD0.660.6010.00%31,1001,001

ARABJOD0.920.96-4.17%1100130

AREJOD0.300.287.14%3300124

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.782.79-0.36%1711,849,0235,008,861

BPCUSD3.183.150.95%62,9319,280

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.090.090.00%000

GMCJOD0.710.74-4.05%21,6151,617

GUIUSD1.881.880.00%000

ISBKUSD1.201.22-1.64%922,25326,899

JCCJOD0.850.814.94%112,9323,333

JPHUSD1.621.69-4.14%618,61930,373

JREIUSD0.570.570.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.770.770.00%000

NCIUSD0.970.98-1.02%21,4001,358

NICUSD3.053.050.00%819,18858,523

NSCJOD1.451.450.00%000

PADICOUSD1.301.254.00%108278,867347,176

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.505.52-0.36%6354,187422,006

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.091.10-0.91%77,0507,599

PHARMACAREUSD3.733.730.00%000

PIBCUSD0.990.990.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.050.00%23,0584,529

PIICJOD1.921.99-3.52%31,3023,414

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.490.52-5.77%4073,53749,999

PSEUSD4.954.99-0.80%72,50012,518

QUDSUSD1.041.004.00%107,9388,017

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.361.360.00%000

TNBUSD1.101.14-3.51%1723,37326,323

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.410.00%1014,7095,994

VOICJOD7.557.550.00%02002,130

WASSELJOD0.870.870.00%0136118

WATANIYAUSD0.670.653.08%4755,58436,182

4.00%

-4.05%
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13عذد الشركات المنخفضة

2,583,596عذد االسهم المتذاوله

9عذد 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

6,124,522 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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579عذد العقىد
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السابك

%0.27 بنسبة نقطة 1.32 القدس مؤشر إرتفاع

عذد الشركات المتذاولة
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المتداولة
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$المتداولة التغير
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 (حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume 

 

 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.27نمطة أي بنسبة  1.32اً رتفعنمطة م  488.36أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات  9وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 579دوالر نفذت من خالل  6,124,522سهم بمٌمة   2,583,596لألسبوع المنصرم 
، حٌث بلغ حجم %0.36دٌنار منخفضا بنسبة  5.50أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 13بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، ولد بلغ %4.00دوالر مرتفعا بنسبة  1.30هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 63دوالر نفذت من خالل   422,006سهم بمٌمة  54,187التداول 
حٌث بلغ حجم التداول % 0.36منخفضا بنسبة  2.78اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 347,176سهم بمٌمة  278,867حجم التداول 

 .دوالر 5,008,861سهم بمٌمة   1,849,023علٌه 
  

   (PADICO)باديكو القابضــة
االلتصادٌة الصادرة فً لندن، وهً جائزة تمدمها ( Capital Financial International" )كابٌتال فاٌننشال انترناشونال"فازت بادٌكو المابضة بجائزة مجلة 

ى تسلٌط الضوء على إل المجلة لألفراد والمؤسسات التً تمدم إضافة حمٌمٌة لاللتصاد فً كافة أنحاء العالم وتسهم فً ازدهار الوالع االلتصادي، وتهدف الجائزة
ومن الجدٌر بالذكر أن ترشٌح الشركة لهذه الجائزة ٌتم بشكل حر من لبل لُّراء المجلة، ومساهمٌها، وزوار مولعها اإللكترونً، . التمارب بٌن التصادات العالم

 .وخبراء التصادٌٌن من مؤسسات دولٌة كالبنن الدولً وصندوق النمد الدولً، حٌث ٌرشحون الجهة التً ٌرونها جدٌرة بالفوز بالجائزة
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع السابك  7.8ملٌون دٌنار ممارنة مع  10.8حوالً  11/12 – 07/12بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 38.8ملٌون دٌنار ممارنة مع  54.2، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %39.6وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد إنخفض الرلم  .عمداً  25,600ملٌون سهم، نفذت من خالل  65.9المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

ولدى ممارنة %. 0.01نمطة لألسبوع السابك بانخفاض نسبته   2145.9نمطة ممارنة مع  2,145.6المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار  90شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  187أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 66أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 النمو في األردن يتسارع العام المقبل مع هبوط أسعار النفط
المادم حٌث  عاملال ماهر حسن نائب محافظ البنن المركزي األردنً امس إن من المتولع أن ٌتسارع النمو االلتصادي فً األردن إلى نحو أربعة فً المئة ال

 115دوالرا للبرمٌل من نحو  70وتراجع خام المٌاس العالمً مزٌج برنت إلى ألل من .ٌساهم هبوط أسعار النفط فً خفض عجز المعامالت الجارٌة فً البالد
 .دوالرا على مدى الستة أشهر السابمة وهو ما ٌعد نعمة كبٌرة لألردن الذي ٌستورد جمٌع احتٌاجاته النفطٌة

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 13.81نمطة أي بنسبة  576نمطة منخفضاً  3,595اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 
صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  42,753درهم نفذت من خالل  4,974,219,121سهم بمٌمة 2,065,084,309حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتن . عن االغالق السابك% 18.12منخفضاً بنسبة  7.230درهم وأغلك على   1,680,851,684سهم بمٌمة  210,599,447العمارٌة  
درهم منخفضاً  3.210درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر   1,334,115,488سهم بمٌمة   380,222,319المابضة فمد بلغ حجم التداول علٌها 

 %.14.40بنسبة 
 
 وترفع حصتها" أرابتك"تشتتري أسهم " آبار"

وأظهرت بٌانات السوق مواصلة أبار لالستثمار رفع حصتها من  .كشفت بٌانات سوق دبً المالً بنهاٌة تعامالت عن تغٌر جدٌد فً هٌكل مساهمى الشركة

دٌسمبر واعلن سوق دبً المالً مطلع نوفمبرعن تنفٌذ صفمة خاصة خارج نظام التداول ،  4، وذلن خالل تعامالت جلسة الخمٌس %  35.27الى%  34.93
 . شركة أرابتن المابضة ملٌون سهما من اسهم أسهم 707,004استحوذت بموجبهها شركة أبار لالستثمار على 

 
 "2014آفييشن بزنس "تفوز بجائزتين من " العربية للطيران"

المرمولة، والذي انمعد فً دبً مؤخراً بحضور جمع كبٌر من كبار " 2014آفٌٌشن بزنس "، بجائزتٌن خالل حفل توزٌع جوائز "العربٌة للطٌران"فازت 
والتً " أفضل شركة طٌران التصادي للعام"وفازت الشركة للسنة الثانٌة على التوالً بجائزة  المسؤولٌن التنفٌذٌٌن فً لطاع الطٌران من مختلف أنحاء العالم،

المختلفة التً تحدد مستوى ٌة تُمنح تمدٌراً لشركات الطٌران االلتصادي التً تمدم األداء األفضل خالل العام، وذلن استناداً إلى عدد من المؤشرات المالٌة والتشغٌل
 .أدائها طوال االثنً عشر شهراً التً تسبك الترشٌح للجائزة

  
 أفضل صفقة مؤسسية للعام"تفوز بجائزة " إعمار مولز"

جوائز التمٌز فً "خالل حفل توزٌع " أفضل صفمة مؤسسٌة للعام"المدرجة حدٌثا بسوق دبً المالً، بجائزة " إعمار العمارٌة"فازت الشركة التابعة لمجموعة 
وٌأتً فوز المجموعة بالجائزة عمب طرح أسهمها لإلكتتاب  ."معهد المحاسبٌن المانونٌٌن فً إنجلترا ووٌلز"الذي ٌنظمه " المحاسبة والتموٌل بالشرق األوسط

.  ملٌار دوالر أمرٌكً 46.8ملٌار درهم   172ولد أظهرت نتائج عملٌة الطرح تلمً طلبات اكتتاب تتجاوز لٌمتها ". سوق دبً المالً"العام وإدراجها فً 
ملٌار درهم  38.78فٌما فالت المٌمة السولٌة الحالٌة للشركة . فً ذروة التداول% 12نسبة ربح تجاوزت لٌمتها " سوق دبً المالً"وحممت أسهم المجموعة فً 

 .2014دٌسمبر  9إماراتً حتى 
  

 دبي الثالثة عالميا كأفضل وجهة لالستثمار ضمن قائمة المدن الرائدة
وجهة استثمارٌة على مستوى العالم فً التصنٌف الذي نشرته مجلة االستثمار  130تصدرت إمارة دبً أعلى المراتب فً مؤشر استراتٌجٌة االستثمار ممارنة بـ 

واحتلت دبً هذه الصدارة استنادا إلى نتائج التمارٌر .  2015و 2014األجنبً المباشر الصادرة عن الفاٌنانشال تاٌمز ضمن لائمة المدن المستمبلٌة لعام 

 .نةوالبٌانات التً وفرتها مؤسسة دبً لتنمٌة االستثمار إحدى مؤسسات دائرة التنمٌة االلتصادٌة والتً ساهمت فً تربع إمارة دبً هذه المكا
 


