
ABRAJUSD0.950.950.00%000

AHCJOD0.600.600.00%22,0001,693

AIBUSD0.810.801.25%3027,23221,876

AIGUSD0.210.210.00%1025,2505,303

APCJOD2.522.520.00%000

AQARIYAJOD0.620.68-8.82%85,5744,980

ARABJOD0.690.672.99%12,0001,946

AREJOD0.430.430.00%000

AZIZAJOD2.072.070.00%000

BOPUSD2.802.800.00%9891,615255,813

BPCJOD3.253.35-2.99%1100458

ELECTRODEJOD1.951.864.84%17,06719,437

GCOMUSD0.380.44-13.64%4643,94217,214

GMCJOD0.730.730.00%2200206

GUIUSD1.171.170.00%000

HOTELJOD1.941.940.00%000

ISBKUSD0.960.97-1.03%96547,599543,014

JCCJOD1.031.030.00%41,0001,453

JPHJOD3.973.950.51%910,00055,987

JREIUSD0.760.77-1.30%110076

LADAENJOD0.350.342.94%54,5502,238

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.760.88-13.64%3750846

NCIUSD0.550.550.00%000

NICUSD3.463.421.17%61,5455,257

NSCJOD1.151.150.00%029,50047,849

PADICOUSD0.880.92-4.35%74432,970380,728

PALAQARJOD0.860.860.00%000

PALTELJOD4.904.900.00%5741,956291,973

PCBUSD0.750.732.74%1265,28548,880

PECUSD1.301.300.00%103,3924,410

PIBCUSD0.870.870.00%41,2141,055

PICOUSD1.411.410.00%000

PIDJOD1.001.000.00%03,0584,313

PIICJOD1.221.24-1.61%16415,760692,294

PLAZAJOD0.570.570.00%000

PMHCUSD0.850.850.00%000

PRICOJOD0.700.700.00%98,7508,607

PSEUSD5.105.100.00%000

QUDSUSD0.870.90-3.33%56102,60088,126

RSRJOD2.902.900.00%000

TICUSD1.011.010.00%113,92114,060

TNBUSD0.850.832.41%26119,937100,308

TRUSTUSD2.602.600.00%000

UCIUSD0.620.63-1.59%1444,20027,442

VOICJOD4.164.160.00%000

WASSELJOD0.800.800.00%91,3521,526

WATANIYAUSD1.221.23-0.81%6362,08474,532

االسبوعي التقرير

2012-11-11
2012-11-14

المالية لالوراق المتحدة الشركة

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

2.74%

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

2,723,901 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا

4.84%ELECTRODE

2.99%ARAB

2.94%LADAEN

PCB

2.41%TNB

-13.64%

ملخص التذاول االسبىعي

674عذد العقىد

 عدد

الصفقات

 االسهم عدد

المتداولة

 االسهم قيمة

$المتداولة

30

 اغالق

االسبوع العملة

 اندماج أول

محليين بنكين بين

عذد الشركات المتذاولة

-4.35%

-3.33%

الرمز

 االسبوع

السابق

-13.64%

-8.82%

11عذد الشركات المنخفضة

2,116,503عذد االسهم المتذاوله

التغير

8عذد الشركات المرتفعة

QUDS

PADICO

االكثر تذاوال من حيث القيمة

PIIC 692,294

ISBK 543,014

PADICO 380,728

PALTEL

BOP 255,813

291,973

GCOM

NAPCO

AQARIYA

460.36
457.99 457.17 456.79

445

455

465

11-Nov-12 12-Nov-12 13-Nov-12 14-Nov-12

PIIC
25.42%

ISBK
19.94%PADICO

13.98%

PALTEL
10.72%

BOP
9.39%

Others
20.56%
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
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بورصة فلسطين

عن إغالق % 0.65  نقطة أي بنسبة 2.97نقطة منخفضا  456.79أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
دوالر نفذت  2,723,901سهم بقٌمة  2,116,503بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم  . األسبوع الماضً

 11شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  8وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 674من خالل 
دٌنار دون أن ٌظهر أي تغٌر عن الغالق  4.90أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى

هذا واغلق سهم . صفقات 57دوالر نفذت من خالل  291,973سهم بقٌمة  41,956السابق، حٌث بلغ حجم التداول 
 380,728سهم بقٌمة  432,970، وقد بلغ حجم التداول %4.35دوالر منخفضا بنسبة  0.88بادٌكو على سعر 

دوالر دون أن ٌظهر أي تغٌر عن الغالق السابق، حٌث بلغ  2.80فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر
.دوالر 255,813سهم بقٌمة  91,615حجم التداول علٌه 

تعديل اسم بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة إلى البنك الوطني 

توصل بنك الرفاه لتموٌل المشارٌع الصغٌرة و البنك العربً الفلسطٌنً لالستثمار الى اتفاق نهائً لالندماج بٌن 
المصرفٌن، كما وحصل المصرفٌن على الموافقات الالزمة من سلطة النقد الفلسطٌنٌة ووزارة االقتصاد الوطنً، وتم 

 (TNB)تعدٌل اسم بنك الرفاه لتموٌل المشارٌع الصغٌرة فً البورصة إلى البنك الوطنً وأصبح رمز تداوله الجدٌد
 

(NSC)مستشفى نابلس التخصصي 
، ومن أهم القرارات التً صدرت عن االجتماع 11/11/2012عقد المستشفى اجتماع مجلس ادارته ٌوم األحد الموافق 

.وضع المستشفى العام، شراء جهاز تصوٌر طبقً، عالقة المستشفى مع وزارة الصحة و الوكالة: 

 

(WATANIYA)موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 
زار الرئٌس التنفٌذي لشركة موباٌل الوطنٌة، ووفد مرافق من المدراء العامٌن بالشركة، مكتب الشركة التأسٌسً فً 
مدٌنة غزة، لمتابعة ما تم تحضٌره من تجهٌزات إلطالق العملٌات الفنٌة والتجارٌة للشركة فً القطاع، حٌث كان فً 

.استقبالهم مدٌر عام فرع غزة

بورصة عمان

ملٌون دٌنار مقارنة  6.8حوالً  14/11–11/11بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %11.1ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع  6.2مع 
أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 30.8ملٌون دٌنار مقارنة مع  27.4

عقداً، أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض  15,688ملٌون سهم، نفذت من خالل  40.4خالل هذا األسبوع فقد بلغ 
نقطة لألسبوع السابق  1,934نقطة مقارنة مع   1,921الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

 178ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.72بانخفاض نسبته 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  46شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن 

.شركة 95
 

 (JOPT)جوبترول/مصفاة البترول األردنية 
ملٌون دٌنار لحساب االحتٌاطً االجباري،  2.55وافقت الهٌئة العامة للشركة خالل اجتماعها على تخصٌص مبلغ 

فلسا للسهم، وفً  150، من رأسمال الشركة المدفوع، اي مبلغ %15وتوزٌع ارباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 
مالٌٌن دٌنار وتوزٌعها كأسهم مجانٌة  8اجتماعها غٌر العادي وافقت الهٌئة العامة على توصٌات مجلس االدارة برسملة 

وقال رئٌس مجلس االدارةان  .سهم/ ملٌون دٌنار 40بالمائة من رأسمال الشركة لٌرتفع رأسمال الشركة الى  25بنسبة 

ملٌون دٌنار فً العام  15.2ملٌون دٌنار العام الماضً مقابل  25.5الشركة حققت ربحا صافٌا قبل الضرٌبة مقداره 
بنٌت على اساس التفاهم الذي تم مع الحكومة فً حٌن ان ارباح  2011،علما ان ارباح العام %68بزٌادة نسبتها  2010

، كما ارتفع اجمالً موجودات الشركة الى 2009بنٌت على اساس اتفاقٌة الخدمات الموقعة مع الحكومة عام  2010

ملٌون  441، وٌعود ذلك الى ارتفاع الذمم المدٌنة بحوالً 2010ملٌون دٌنار للعام  795ملٌار دٌنار مقابل  1.278
 2.3ملٌار دٌنار العام الماضً مقابل  3.4حٌث بلغت % 47دٌنار، واشار الى ان قٌمة مبٌعات الشركة ارتفعت بنسبة 

.، وذلك بسبب ارتفاع اسعار بٌع المشتقات النفطٌة تماشٌا مع ارتفاع اسعار النفط الخام عالمٌا2010ملٌار فً العام 


